
   

  
מלחמה נגד איראן והשלכותיה הקשות     החשש מפני ה

גם הביטויים הציבוריים להתנגדות למלחמה . גובר מדי יום
, משמרות מחאה.  רם יותר ויותר נשמעים בקול,מיותרתה

,  מאמרי ביקורת קשים ואף,קמפיינים מקוונים, עצומות
  .כל העיתוניםבאשר התפרסמו כמעט 
 דוד גרוסמןהמאמר שפרסם הסופר     במיוחד ראוי לציון 

נשאלת השאלה מדוע שרים ": בו כתב, )3.8" (הארץ"ב
רק  לא, בהווה – פקידים בכירים בזרועות הביטחוןובעלי ת

אינם קמים ואומרים את  – קידםכאלה שסיימו את תפ
, כשעדיין אפשר, כעת מדוע אין הם קמים? דברם

נחנו לא נשתף פעולה עם ההזיה  א– ואומרים
  ."?הזאת לומניתהמג

, סופרים, נשי רוחאפרסמו ) 9.8(ביום חמישי שעבר     
בגנות המתקפה על ילוי דעת  גבאקדמיה םובכיריאמנים 
 .לשרי הממשלה וניהו נת בנימיןמ"הלרשהופנה , איראן

 תכנית לכי דגל שחור מתנוסס מע ,נטעןבמכתב שפרסמו 
 האחריםמגילויי דעת  בשונה. קבר ונתניהושל המלחמה 

הנימוק העיקרי , שפורסמו נגד המלחמה
הוא שיש לכבד את , זהגילוי דעת שמציע 

  .ב"התלות של ישראל בארה
החתומים על גילוי הדעת אינם     

אך , ןאאירנגד  שוללים לגמרי תקיפה
 את מזהירים כי ישראל מנסה לגרור

ות קורבנבמחיר , ב למלחמה"ארה
חקר  ענףכי ,  המכתב מזכיר.רבים

 תקיפה תסיג לאחור אתכי החיל האוויר קבע בביצועים 

אם . לכל היותר, רק בשנה אחתני אפרויקט הגרעין האיר
היה תלויה במהלך ישראלית ת פעולהכל , נטען, כך

  .ב" אותו תוביל ארה,המשלים
הם זריית ' פעולה ישראלית עצמאית'על  דברי נתניהו"    

 מחייב את ישראל להגיע מצב זה. חול בעיניי הציבור
 אך .ב" ארהלרמת שיתוף הפעולה והאמון הגבוה ביותר עם

 פגע, ובמדיניות קיצונית ומתגרה, פךינתניהו עשה את הה

  . כתבו, "בביטחונה האסטרטגי של ישראל ברגע קריטי
נתניהו אינו יכול להפוך "מזהירים כי     כותבי גילוי הדעת 

בתקווה , לקורבנות מאות ואלפי חיילי ואזרחי ישראל
 ב"יצליח לגרור בזכות קורבנם את ארה, רק אולי, ישאול

ב "הניסיון לגרור את ארה", לדבריהם". מלחמהל

 עלול לסכן את, באמצעות קורבנות ישראלים, למלחמה

  ." ולסכן כך את עצם קיומה,ב"הברית האסטרטגית עם ארה
, ביטוי של התנגדות למלחמה עם איראן הוא קול חיובי    כל 

המהווה תמרור עצירה נוסף שמעמיד הציבור בפני הממשלה 
עלינו להתנגד  האם :נשאלת השאלהאולם . הפירומנית

 העל- למלחמה רק משום שזו נעשית ללא תיאום עם מעצמת
לסבול עוד "ניתן האם : במילים אחרות? האימפריאליסטית

נא לתאם עם , בקשהב,  אבל,"מלחמה
, ר מפלגה העבודה"יוגם  ,אגב? אובמה

  לתקיפה ללא        מתנגדת  , 'שלי יחימוביץ
   .ב" עם ארהתיאום 

, ב מעריכים"פרשנים בארהש    יצוין 
י בשיחות שמנהלות החברות כ

 של הקבועות במועצת הביטחון
  עם         להגיע להסכם   היה  ניתן , ם"האו

 , מונע הסכםאבל אובמה. ןאאיר 
 הסכם כזה שמשום שהוא חושש

      . ינוצל נגדו במערכת הבחירות
 גם מתקפה ישראלית ,מצד שני    

: לפני הבחירות עלולה לסבך אותו
יגידו שהזניח את , אם לא יתערב

יגידו  – אם יתערבו, ישראל
הנשיא  ,לכן. שהסתבך צבאית

אובמה מעדיף בשלב זה שישראל 
, ם ההתקפהתנופף באיורק 

   .איומים גיבוי לתןיהוא במערכת הבחירות ו
חשוב להדגיש את העמדה העקרונית ,     נוכח הוויכוח הזה

המסוגלת להבטיח את שלומם וביטחונם של כל עמי , היחידה
, המונית  מנשק להשמדהת"מזהל וכל הפירוז ישרא: האזור

  .הפצת נשק גרעיני- וחתימה על האמנה הבינלאומית לאי
, התריע מפני אווירת העליהום על איראןש לי,     במקביל

להסחת אווירה זו משמשת . שעל טיפוחה שוקדת הממשלה
הגובר של כספי מהבזבוז , מהגזירות הכלכליות הקהל דעת

. הביטחוןמשרד  תקציב מהמשך ניפוח ו,בהתנחלויותהציבור 
לרגע אפשר היה , בצל הוויכוח על המתקפה ועל הגרעין

.  את נטל המיסים על רוב הציבורלשכוח שהממשלה מכבידה
המייקרת ,  אך ממשלת נתניהו–מחיי אדם דבר יקר יותר אין 

 . הופכת קביעה זו לבדיחה עצובה, את מוצרי המחייה
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  פרופורציות

  ". תחת שטייניץ ונתניהו הפכנו מדינה של סוציאליזם קיצוני"
  )11.7, "מעריב", נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין(

  
  ...אחד שיודע

אלך ואומר שאני , אם תהיה ועדת חקירה על תקיפה באיראן"
  ".האחראי

  )5.8, "הארץ", ראש הממשלה בנימין נתניהו(

  
  ... ועוד אחד שיודע...

הוא מעידים כי ן אאירכלפי ראש הממשלה איומיו של "
במצוקה עמוקה בשל המשבר החברתי והגזירות הכלכליות 

,  החברתי מעמיקהמשברשכל פעם ב .שהטיל על הציבור
  ."שולף את הקלף האיראנינתניהו 

  )1.8', רשת ב, ר קדימה"יו ,שאול מופזכ "ח(

  
  ודעואחר החושב שהוא י...

מצעד הגאווה בירושלים נעשה בניגוד לאמנה הבינלאומית "
 "ם"לזכויות האדם של האו

  )2.8', רשת ב, ס"ש, כ נסים זאב"ח(

  
  סוציאליסט בארון

  ."התורה הכלכלית של נתניהו פשטה רגל"
  )1.8, "דה מרקר", שר הביטחון, אהוד ברק(

  
  בעיית הפליטים

שנועד ,  באילתבמשרד להגנת העורף קיימו לאחרונה תרגיל"
לדמות תרחיש קיצוני של נהירת תושבים לעבר דרום הארץ 

, הראשון מסוגו,  במסגרת התרגיל.במקרה של מלחמה
נבדקה לראשונה אפשרות להקמת ערי אוהלים בסביבת 

 אלף בני אדם ימלטו 300והתגבשה הערכה לפיה , אילת
במערכת הביטחון אף אומרים . לעבר העיר מחשש לביטחונם

 ".תישקל אפשרות לבקש סיוע מירדן, צב קיצוניכי במ
  )3.8, "וואלה("

  
  הליכוד חש פגוע, ברק מנהיג השמאל

לעכב את , ברקאהוד בהובלת , ניסיונותיו של השמאל"
פוגעים  ]להכרה במכללת אריאל כאוניברסיטה [המהלך

  ."באוניברסיטת אריאל ופוגעים בליכוד
  )9.8, "וואלה", ליכוד, כ דני דנון"ח(

  

  כתבים למערכתמ
  

  שנת המחאה והישגיה
בסימן ,     לפני כשנה החלה המחאה החברתית בישראל

קבוצות רבות הצטרפו , במהרה. המאבק בנטל הכלכלי
, שהיא המחאה הגדולה ביותר בתולדות הארץ, למחאה זו

, מורים והורים: בין המוחים. אמון בשלטון-שביטאה אי
  .ריםעצמאים ושכי, מילואימניקים וסטודנטים

ולפזר ,     פוליטיקאים רבים מיהרו לקפוץ על העגלה
 –העצרות וההפגנות , בעקבות המחאה. הבטחות וסיסמאות

וכן , ועדת טרכטנברג של הממשלה(הוקמו ועדות שונות 
, "המשמר החברתי"והוקם גם ) ועדת המומחים של המחאה

  .שעוקב אחר עבודת חברי הכנסת
השכר רק נשחק ומחירי המזון ,     אולם בשנה שחלפה

 –מ " לרבות מס הכנסה ומע–נטל המיסים . והדיור רק עלו
  .והפנסיה נותרה עלובה כשהייתה, הוכבד

וישראל הפכה למקום ,     האם המחאה השיגה את מטרותיה
האם ניתן לדמיין עתיד מוצלח יותר ? שטוב יותר לחיות בו
  ?עבור הדורות הבאים

 –אלא ,  ולא הטייקונים שאשמים    אלו לא הפוליטיקאים
לאורך . הפכנו תמימים ורכים מדי. אנחנו האזרחים

כזו שתוצאותיה , שמהפכה אמיתית, הוכח ההיסטוריה
אזרחי . ניתן להגשים רק בעמידה נחושה וחזקה, ניכרות

  .ישראל עוד לא אמרו את המילה האחרונה
  יפו, יבגני יורוביצקי

  

  ןנגד התכנית הכלכלית של חיים רמו
ריאיון  פורסם )3.8" (מעריב"    במוסף העסקים של עיתון 

בו פרש את עיקרי משנתו , כ לשעבר חיים רמון"עם ח
מפי אדם אשר אחראי מוזר לקרוא את הדברים . הכלכלית

בל נשכח גם שרמון הורשע במעשה מגונה . להרס ההסתדרות
  . דבר אשר אמור היה לפסול אותו מלהיות איש ציבור–

בין . תביא לאסון כלכלירמון ת הכלכלית שמציע התכני    
 5%מ של " הטלת מע: ציעהחברתיים אותם -הצעדים האנטי

  . אילתב הנהוגמ "ביטול הפטור ממעעל פירות וירקות ו
יש להוריד :    אך מה שנדרש זו הליכה לגמרי בכיוון ההפוך

, שהעלאתו פוגעת בכלל הציבור, את מס הערך המוסף
אותו משלמים , לות את מס החברות להע–ובמקום זאת 

  .בעיקר העשירים
  רחובות, ר"י

  

  אפשרות אמיתית לשנות
אביב הפגנות למען מסלולי -    במשך שנים התקיימו בתל

. ובמסגרות נוספות" מסה קריטית"במסגרת , אופניים
 םמסלולים ייעודיילסלילת   להביאהדרישה העממית הצליחה

ולהפיכת , שכרת אופנייםלפרויקט עירוני של ה, ובטיחותיים
  .האופניים לכלי תחבורה נפוץ בשכבות גיל שונות

    רצון של ציבור רחב זכה להגיע לכלל מימוש מוצלח 
  . וזאת בזכות הפגנות עקביות של קבוצות אזרחים, ביותר

    עלינו לזכור זאת כאשר אנו נחלצים להפגין ולזעוק את 
,  יש עקביותכאשר: צרכינו כאזרחים מול מערכות הממשל

 –וכאשר המטרה ברורה ומנוסחת היטב , רצינות ונחישות
  .בסופו של דבר יהיו תוצאות חיוביות

  אביב- תל, אולי אבינר



  

 3 /כלכלה
 

  

  : ישראל והרשות הפלסטינית
  קולוניאליזם-בין כיבוש לניאו
  

  

  

  

  אפרים דוידימאת 
  

ל ע) 31.7 (אחרונהלחתם  ,יובל שטייניץ ,שר האוצר    
סלאם ,  ראש הממשלה הפלסטיניהסכם ראשון מסוגו עם

סיוע ישראלי במאבק " כהממשלהידי בהוגדר ההסכם  .פיאד
לאחר  שנחתם, םההסכ. "במשבר הכלכלי הפוקד את הרשות

בין בין גורמים במשרד האוצר לחשאים שנה של מגעים 
סיוע לבניית תשתיות "להעניק לרשות  נועד, גורמים ברשות

  . "ומיסוי שיקלו על החלת ריבונות בתחומי כלכלה
, ועוד תחת ממשלה ימנית? ישראל מסייעת לפלסטינים    

מעניקה עוד ועוד כספים לחיזוק הכיבוש אשר 
ישראל לא מסייעת : התשובה היא פשוטה? יותוההתנחלו

הידוק הקשרים . ישראל מסייעת לעצמה, לפלסטינים
נדבך נוסף זהו , בסופו של חשבון, ים עם הרשותהכלכלי

  .בעלי ההון הישראליםלהעמקת התלות הפלסטינית ב
המשק הפלסטיני הוא משק , 1967-    מאז תחילת הכיבוש ב

ישראל מפעילה מדיניות . בידי הקפיטליזם הישראלי" שבוי"
-ויחס ניאו, שבשליטתהיבוש קולוניאלי כלפי השטחים של כ

  .קולוניאלי כלפי השטחים שתחת שליטת הרשות הפלסטינית
  

  הסוד של הנוסחה הקולוניאלית
 הכלכלי בו מצויה הרשות  למשברתמקורושני     

כלכלית המדיניות ה והמשך הכיבוש הישראלי:הפלסטינית
  .  הנהגת הרשות הפלסטינית שלליברלית- ניאוה

אשר שימש כנציג קרן המטבע הבינלאומית ,     סלאם פיאד
בתקופה בה שימש כשר , הנהיג, 2001-1996בפלסטין בשנים 

כך ו. מדיניות של הפרטת חברות ציבוריות, האוצר ברשות
הרשות הפלסטינית היא הראשונה בעולם שהחלה כי , יצא

 חברת הסלולר ,כגון(בהפרטת חברות ממלכתיות 
  !  עוד בטרם הוקמה מדינה) הפלסטינית

בחודש , הילרי קלינטון, ב"    בביקור שרת החוץ של ארה
, היא לחצה על ישראל שתקיים את הסכמי פאריס, שעבר

המסדירים את היחסים הכלכליים , 1994- עליהם חתמה ב
  . בינה לבין הרשות הפלסטינית

 הפלסטינים את ישראל גובה עבור, במסגרת ההסכמים    
ישראל זאת משום ש. לרבות מיסי מכס, כספי המיסים שלהם

ומשום , )עם ירדן, למשל(היא ששולטת על מעברי הגבול 
כל הסחורות ,  עצמאייםלפלסטינים אין נמלי ים או תעופהש

די חודש מ .דרך נמלים ישראלים המיועדות להם עוברות
שהוטלו  מסים – רובם, מעבירה ישראל כמאה מיליון דולר

   םישמגיעות לנמלים הישראלילרשות  סחורות על
בדבר קשות במשך תקופה ארוכה היו לפלסטינים טענות     

 חייבת ישראל – לטענתם .אי העברת מלוא הכסף שנגבה
ישראל הסכימה .  של מסים שנגבולרשות  מיליארדי דולרים

סירבה לדון בדרישה  אך, לדון בתהליכי גביית הכספים
  .ם רטרואקטיביתמלשל

הכלכלי החדש בין אחד הנדבכים המרכזיים בהסדר     
 בנוגע לגביית המיסיםהוא הגברת השקיפות   ,ישראל  לרשות

  הפלסטינים  יעבירו,  על  פי  הסיכום.  השייכים  לפלסטינים

  
  )מאזן- אבו(מחמוד עבאס ר הרשות הפלסטינית "מ נתניהו ויו"רה

  
 ואילו ,ים להעביר בעברהיו מוכנ לישראל נתונים שלא

זו  בדרך. ישראל תבצע הצלבות שלא ביצעה קודם לכן
 ויהיה ברור יותר אלו סחורות עברו מנמלי ,השקיפות תוגבר

   . וכמה מכסים שולמו תמורתן,ישראל לפלסטינים
ב " לארההיה חשוב לה להוכיח,  ישראלמבחינת ממשלת    

". סטיניםמחוות כלפי הפל"ולאיחוד האירופי שהיא מבצעת 
ההסכמים שנחתמו לא משנים את : לגופו של ענייןאך 

ישראל מרוויחה והפלסטינים  לפיה ,"הנוסחה הקולוניאלית"
אבל הם ,  פחות עכשיופסידוייתכן שהפלסטינים י. מפסידים

 קולוניאליזם- ל עוד נמשך הניאוכ, עדיין ימשיכו להפסיד
  ".הידוק הקשרים הכלכליים"מסווה של ב
 

  י בשירות השליטה הישראליתהבנק העולמ
קבע , ימים ספורים לפני חתימת ההסכם עם הפלסטינים    
הצמיחה בכלכלה הפלסטינית " כי ,יבנק העולמהח של "דו

הרשות "וכי , "סיוע זר משום שהיא מסתמכת על, אינה יציבה
   ."הפלסטינית עדיין אינה מוכנה להפוך למדינה

 בכלכלת "יחה יציבהצמ"להבטיח כדי  ,ח"דונתוני הלפי     
עם המשק [שילוב ב ,מסחרדגש ב לשים"יש , הרשות

הבנק , במילים אחרות. "יצירת מגזר פרטי דינמיבו] הישראלי
העולמי סבור שיש להדק את התלות הפלסטינית בקפיטליזם 

לא יתחרה אשר , "קטן"ולפתח קפיטליזם פלסטיני , הישראלי
 . באח הגדול שמעבר לקו הירוק

 בהתחשב בעובדה,  חשיבות רבה במיוחדודעתנח "לדו    
התבססותם הפלסטינים ניסו בשנתיים האחרונות להציג את ש

בתור נימוק להכרה בפלסטין כמדינה , הכלכלית היחסית
זה היה אחד ההסברים שהציגו לקראת ספטמבר . עצמאית

ם יקבל את פלסטין "כאשר בדקו את האפשרות כי האו, 2011
  .לשורותיו כמדינה חברה

המשבר הקפיטליסטי הולך וקרב שהוא כיום החשש     
  את המשק הפלסטיניישאב אליוושמשבר זה , לישראל

, ישראל: אין לפלסטינים על מי לסמוך, בסופו של יום. הפגיע
הבנק העולמי וקרן המטבע , האיחוד האירופי, ב"ארה

 הכוחות האלה פועלים כולם לקיבוע –הבינלאומית 
  . קולוניאליזם- כיבוש לניאובין, המציאות הקיימת
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 לפקודה תמיד אנחנו–מסביב יהום הסער 
  

  פדרו גולדפרבמאת 
        

גדעון  אזרחות שר החינוךל םרוחות סוערות בקרב מורי   ה

-מפקח קביעות להעניק החליטו לא ל ולית משרד" ומנכסער
. אדר כהן, של לימודי מקצוע האזרחות) ר"מפמ(המרכז 

 .אמרו לו ללכת הביתה, במילים פשוטות
, יתכןאיך י:  שתוהים נוכח הסערה שנוצרה    יש עיתונאים

אזרחות השהדחתו של המפקח על לימודי , הם שואלים
מדוע ישנם  ?כזו תגובה כועסתמעוררת , במשרד החינוך

  ?מורים לא מעטים שהצטרפו למערכה למען שינוי ההחלטה
מדוע לא יצאו המורים לאזרחות :     עוד מקשים העיתונאים

 זו כאשר, ר שקדמה לכהן"פמהמ, אסתי ברנדלהגנתה של 
  ?בידי שרת החינוך הקודמת, הוחלפה

אסתי ברנד היא : עיתונאים היא ברורהשל אותם ם תתשוב    
   זו ."השמאלנית ה 'ברנז"ל שייך  כהן  אדר  בעוד  , מתנחלת

  

  הממשלה זקוקה לשיעור באזרחות
  

  דן יהבמאת 
  

  שבידם הכוח הפוליטי בוחריםהאל,     לעיתים קרובות
הדיוק ההיסטורי . לכתוב את ההיסטוריה בצורה הנוחה להם

ואירועים מסוימים מובלטים , מוקרב לטובת השקפת עולמם
  . על חשבון אחרים

כוחה יפה על אחת כמה וכמה כשמדובר ,     אמירה כללית זו
המחויבים , בספרי האזרחות וההיסטוריה שנכתבים בישראל

  .להיכתב לפי הנראטיב הציוני
ך שנים רבות התחנכו התלמידים בישראל בעזרת     במש

אותם כתבו מחברים המשתייכים , ספרי אזרחות והיסטוריה
הפנימו , כתוצאה מכך. לזרם המרכזי של המחשבה הציונית

רוב תלמידי ישראל עובדות וערכים העולים בקנה אחד עם 
  .הזרמים הציוניים הדומיננטיים

-המפקח, ר כהן    לאחרונה נודע כי הוחלט לפטר את אד
של לימודי מקצוע האזרחות במשרד ) ר"מפמ(המרכז 

העובדה שהעז להציע נקודת ? מה חטאו של כהן. החינוך
ואישר לשימוש , מבט שאינה מתיישרת לפי תכתיבים אלו

  .מספר ספרי לימוד המציגים גם דעות אחרות
, צבי צמרתבדמותם של , "שומרי החומות"    מיד הזדעקו 

' ופרופ,  הפדגוגית לשעבר במשרד החינוךר המזכירות"יו
לשעבר חבר בוועדה להוראת מקצוע , אברהם דיסקין

טענותיהם העיקריות נגד ספר הלימוד אותו אישר . האזרחות
  ".ציונות-פוסט"- נגוע ב– רחמנא ליצלן –הוא שהספר , כהן

    מבחינת ספרי האזרחות שאושרו לשימוש בעשרות השנים 
ישנן שאלות רבות אשר תלמידי ישראל התברר כי , האחרונות

, 1948במהלך מלחמת , מדוע נמחקו: כלל לא נחשפים אליהן
? כולל המסגדים ובתי הקברות, יישובים פלסטינים שלמים

ולא , מדוע גורשו תושבים פלסטינים רבים במהלך המלחמה
מהו מעמדם המשפטי של השטחים ?  הורשו לשוב לאחריה

  ?בשטחים אלו הפלסטינים מהן זכויותיהם של? בושיםהכ
, כי ספרי האזרחות יציגו תפיסות עולם שונות,     ראוי היה

ולא יהססו , ידונו בחוקים שנויים במחלוקת, עמדות מורכבות
כדי להוות אתגר מחשבתי , זאת. את התלמידים" לסבך"

  .תלמידיםעבור הציבור המורים והן עבור  הן ,ופולמוסי

  
הנמצאים תחת ,  לאזרחותמוריםה ש,הם כותבים,  הסיבה
משרד החינוך  מאשימים את, שמאל הקיצוני ההדרכת

  ...פגיעה בוטה בערכי הדמוקרטיהב
אדר כהן נכנס לתפקיד : כמה הבהרות, למען הסדר הטוב    

 , לשעברת החינוךמקצועי של שר- כתוצאה ממהלך פוליטי
זה . יולי תמיר

לגמרי בסמכותו של 
שר החינוך הנוכחי 

לתת  להחליט שלא
, קביעותכהן אדר ל

ולמנות במקומו את 
אין . מי שהוא רוצה

 מדובר כאן במעשה
וגם אין ,  חוקיבלתי
שההליך חלטה זו ה

בו התקבלה הוא 
 דמוקרטי-לא

 .בצורתו
מה , אם כך    

בעיה היא ה? הבעיה
ששר החינוך מסרב 
לנהל את משרדו 

התחבא סער צורך לגדעון מדוע חש . ביושר ובשקיפות
המלצות והחלטות  "ימוקים פתלתלים בנוסח נמאחורי

  ? "מקצועיות
הדחתו מאחורי ת האמיתיות כוונוסביר את הראוי היה שי    

 "לעשות סדר"ר נועדה שאהחלטה פוליטית זו : כהןשל 
 והשקפת  סערלפי השקפת, שהרי. במקצוע האזרחות

קרקע פורייה "הפך מקצוע האזרחות ל     , הסובבים אותו
להפצת " ומשמש" ציונים-ודרניים ואנטימ- פוסט למורים

  "...אומה אשר פוגעת ב,מחשבתם המורעלת
הבעיה . הבעיה היא לא רק הדחתו של אדר כהן,     אם כך

כי שר החינוך , נראה. וה זמה שמסתתר מאחורי הדחהיא 
מעוניין שלימודי האזרחות יקבלו אופי שונה לחלוטין מכפי 

  .שהיה להם בשנים האחרונות
אין כל מורכבות או בעייתיות , תפיסתו של גדעון סער   לפי 

". מדינה יהודית ודמוקרטית"בהגדרתה של מדינת ישראל כ
אין שום צורך שבשיעורי האזרחות יתלבטו התלמידים , לכן

  .במתחים הקשורים במושג זה
אין כל , לפי הרוחות המנשבות ממשרד החינוך,     למעשה

יש אמת אחת . נושאך שהתלמידים יתלבטו לגבי שום צור
על התלמידים להיות . והממסד הוא האוחז בה, ויחידה

ללא , "תורה מסיני"ולקבל את דברי המורה כ, צייתנים
לא זקוקה לאזרחים , הרי, המדינה. פקפוקים או תהיות

, "ִלְפֻקָּדה ָּתִמיד ֲאַנְחנּו", אלא לרובוטים צייתנים, ביקורתיים
  ...ל מלחמהשיהיו מוכנים לצאת לכל משימה ולכ

שהממסד החינוכי ,     המקרה של פיטורי אדר כהן מלמד
כל ערעור . בישראל סבור כי אין מקום לערער על החלטותיו

-ולגרור תהליך דה, "אחר"עלול להפוך את המערער ל
מה , לכן". ציוני-פוסט"-לגיטימציה במסגרתו הוא מוקע כ

  ?המסרבים לשתוק, הפלא שיש מורים מודאגים
  

  דפרב הוא מורה לאזרחות בתיכון פדרו גול

  ש בהסתדרות מורים"וחבר סיעת חד, מעלה הבשור
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  קצה הקרחון וגם הוא נמס
    

  ? חשבתן שכליאת קצב היא קו פרשת מים בנושא עבירות מין של בעל סמכות
  

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

  

הנשיא , שצהלו לאחר שמשה קצב, לאותן אופטימיסטיות
נכלא בדצמבר האחרון לשבע שנים על עבירות מין , לשעבר

:  יש לי חדשות רעות–שביצע בנשים שהיו תחת מרותו 
לא בלם וכנראה אפילו לא , עם כל חשיבותו, מאסרו של קצב

מצעד . האט את מנגנוני הניצול המיני במקומות העבודה
ואין לנו מושג לגבי , הבכירים החשודים בעבירות מין נמשך

  . מספר הבכירים העבריינים שטרם נחשפו
עדיין , מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניסו שחםניצב 

בירות מין נחקר באזהרה בחשד לע
 26- ב. בשבע שוטרות שהיו תחת פיקודו

אך טרם , ביולי הוא הושעה מתפקידו
  .הוגש נגדו כתב אישום

ראש , מוטי מלכה –בעל סמכות אחר 
מאי חודש נעצר ב, עיריית קריית מלאכי

ונחקר בחשד לביצוע אונס בעובדת 
גם . וקבלת שוחד מיני מאישה אחרת

ה אך במקר. נגדו טרם הוגש כתב אישום
 ובסוף יולי ,שלו הזדרז בית המשפט

  .קיבל החלטה נמהרת להשיבו לתפקידו
ומה קרה לעובדים הבכירים במשרד 

אשר התלוננו בפני , ראש הממשלה
, אשלנתן כי , היועץ המשפטי לממשלה

הטריד , מקורבו ואיש סודו של נתניהו
שניים ? מינית עובדת במשרד

 המזכיר הצבאי וראש –מהעובדים 
לאחר , הלכו הביתה, רהמערך ההסב

. שראש הממשלה זעם על תלונתם
במקום לנצל את ההזדמנות ולנהל מסע 

,  מצד בעל מרות–ובעיקר , הוקעה נגד כל הטרדה מינית
שפורמלית אולץ , נתניהו ממשיך להטיל תפקידים על מקורבו

ואפילו , לא הועמד לדין, חשוב לזכור, נתן אשל. לפרוש
  . לף שקל א120קיבל דמי פרישה בסך 

  

  שטיח הפרישה
נתן אשל אינו הבכיר היחיד שנחלץ מתביעה פלילית 

  .הודות לעסקה שהשיגו עבורו פרקליטי צמרת
באישור בית , לא שכחנו את העסקה שהשיגו פרקליטי קצב

ואשר לא מומשה רק בגלל , עבור לקוחם, המשפט העליון
  . בשבוע שעבר נחתמה עסקה נוספת,והנה. קצב עצמו

מפקד מרחב ציון במשטרת , נסים אדריתת ניצב 
גורמים המוסמכים את האשר לא העביר לחקירת , ירושלים

נחלץ מחקירה , התלונות שהגיעו אליו נגד מפקדו ניסו שחם
עניינו של אדרי , הודות לפרקליט הצמרת המגן עליו. פלילית

כפי שניתן , וזה, הועבר לבית הדין המשמעתי של המשטרה
יקורת ויסיים את הקריירה שלו ימתח עליו ב, לצפות

  .אך אדרי ילך הביתה ללא הרשעה פלילית. במשטרה

תחליף מצוי ומקובל לסיום הקריירה הופך הטקס של וכך 
הדין עם פקידים במקום למצות את  ,על רשויות האכיפה

בפני העבריינים פורשים . בכירים ועם קציני משטרה בכירים
, בעלי קשרים, את שטיח הפרישה רק משום שהם בכירים

  .וכאלה היכולים לממן לעצמם פרקליטים ממולחים
היו מקרים שגם הוגש כתב אישום ואפילו היו , נכון    

 מואשם באיום על מי מארק עמיאלסגן ניצב . הרשעות
כי יפתח נגדה תיק פלילי , נחקרה בחשד לשימוש בסמיםש

האם העובדה שבסוף יולי . אם לא תיענה לדרישתו המינית
יכולה להשכיח את היחס החומל , הוגש נגדו כתב אישום

כלפי בכירים אחרים שנחקרו לגבי 
  ?עבירות מין

  

  חומרה יתרה
  

כי יחסי מין של בעל , החוק הקובע
 עבירה מרות עם מי שתחת מרותו הם

מה (אפילו נעשו בהסכמה , פלילית
בעילה אסורה ": שמכונה בלשון החוק

אינו מבחין בין עירייה , )"בהסכמה
 או בין חברה פרטית למשרד ,למשטרה
עבירות ב, אך מבחינה ציבורית. ממשלתי

  כגון–מין המתבצעות בגופי אכיפה 
, ירות בתי הסוהרש, צבא, משטרה

  טמונה–משפט הפרקליטות ובתי 
  .חומרה יתרה

  

הממונים על יישום , קציני משטרה
החוק ועל פתיחת חקירות בשל חשד 

יודעים היטב מה מותר ומה , לעבירה
ככל , קצינים רבים, אך למרות זאת. אסור

מנצלים את הסמכות הכמעט דיקטטורית שלהם , הנראה
כדי להשיג , להדיח או לסלק, לשפר תנאים, לקדם, למנות

  .לעצמם סיפוק מיני
  

, הפעלת מרות כדי לקיים יחסי מין עם מי שתחת פיקודו
כי זו , שהפנימה לדאבוננו, היא ניצול מיני ברור של אישה

אולם נוסף להיבט הברור . הדרך להתקדם בהיררכיה הפנימית
הפרקטיקה הזאת גם גוררת אחריה מינויים , של ניצול

  .תוך פגיעה בגוף האכיפה עצמו, והדחות לא ענייניים
  

אך גם של , זה אינטרס עמוק של הנשים העובדות ,לכן
לשים קץ לניצול המיני של העובדת בידי , המוסדות והחברות

אך מטרה זו לא ניתן להשיג רק באמצעות . הממונה עליה
  .נאורה ככל שתהיה, חקיקה

  

היא , כדי שיתנגדו לניצולן המיני ולמיסחורן, העצמת נשים
הענשת . וכחיתנאי הכרחי לכל שינוי במצב העגום הנ

ולכך . העבריינים במלוא חומר הדין היא תנאי הכרחי נוסף
יש להוסיף מאמץ מכוון של התקשורת ושל מעצבי דעת קהל 

ממונים ו, עמיתים לעבודה שדיווחו, להעלות על נס מתלוננות
  .שהגיבו מיד בהגנה על הנפגעות ובהוקעת הפוגעים בהן



  

  6/חברה 

  
  

  רשמי מסע בעקבות 
  )2(ב "המחאה והחברה בארה    

  

  אז והיום, סאורלינ- ניו

  
  

  ברנשטיין-דרה לוימאת 
  

הגעתי לעיר , ב"במסגרת הטיול ברכב לאורכה של ארה    
אין זה הביקור הראשון . שבמדינת לואיזיאנה, אורלינס-ניו

, כאשר הייתי סטודנטית, בפעם הקודמת הגעתי.  זושלי בעיר
  .ב"למדתי במכללה בארהו

הופיעו פתאום במכללה ', כשהייתי סטודנטית בשנה א,     אז
הם . אורלינס-שהגיעו כולם מניו, שלנו סטודנטים חדשים

הוריקן קתרינה הפכו סופת הבגלל שנזקי , נאלצו להתפנות
  .את המשך לימודיהם שם לבלתי אפשריים

יחד , תיהלכ, בין הסמסטר הראשון לשני,     בחופשת האביב
להתנדב ברובע , עם סטודנטים אחרים מהמכללה שלי

שזו השכונה שנפגעה בצורה , אורלינס-התשיעי של ניו
 שכונה נטושה מצאנו,  לשםכשהגענו. הקשה ביותר מהסופה

ובידי , בקושי היו שם בתים ראויים למגורים. כמעט לחלוטין
 לא – שהיו כולם שחורים ועניים –התושבים שנותרו שם 

השכונה . ה אפשרות לתקן בעצמם את הבתים ההרוסיםהיית
והמשטרה , כלבים שוטטו ברחובות, הייתה מנותקת מחשמל

  . סירבה להיכנס לאזור
העירייה עשתה שימוש באחת התקנות מתוך ,     באותו זמן

, "משיקולי בטיחות", ב כדי להפקיע"ספר החוקים בארה
הפקעות המטרה מאחורי ה. בתים שעמדו נטושים ומוזנחים

. ולבנות במקומם מגורי יוקרה,  להרוס את בתי השכונה–
נעשה , המתיר הפקעת בתים מוזנחים, השימוש בסעיף בחוק

וכאן היה זה מקרה בוטה , כמעט תמיד לפי קריטריון של גזע
שיעור הגדול האורלינס היה - בעיר ניו, לפני הסופה: במיוחד

  .בתים-ב של שחורים שהם בעלי"ביותר בארה
ניסה לשפץ את , הארגון דרכנו הגענו להתנדב בשכונה    

התהליך בו . שהמדינה לא תוכל להפקיעם, הבתים כך
השתמשנו הוא להסיר מהבית את כל החלקים העבשים 

 הבניין לא ייחשב –אז . עד שנשאר רק השלד, והרקובים
באופן זה . וניתן יהיה למנוע את הפקעתו, כסובל מהזנחה

  .ש התכנית להריסת השכונה כולהביקשנו למנוע את מימו
, לפני כשבועיים, אורלינס- בביקור האחרון שלי בניו    

עיר בשנים שחלפו ב התחוללויכולתי לראות את השינויים ש
 100,000-אוכלוסיית העיר פחתה בכ. מאז ביקורי הקודם

  . ביניהם גם בעלי בתים לשעבר, רובם שחורים, איש
וכן בשכונות הלבנות , במוקדי התיירות בעיר    בעוד 
ברובע הרי ש, אכן נעשתה עבודת שיקום רבה, והאמידות

  . נזקי הסופה עדיין בלטו בכל מקום, התשיעי
בו התנדבתי בביקורי , חלקו העליון של הרובע התשיעי    

שופצו , אם כי לא כולם, רוב הבתים. השתקם חלקית, הקודם
, שיעיאולם חלקו התחתון של הרובע הת. וניתן לגור בהם

  .עדיין נתון במצב מזוויע, הממוקם מתחת לגובה פני הים
הכבישים לא ,     בתים עומדים רק על כרבע מהמגרשים

בחלקים רבים . בכל מקוםועשבים שוטים צומחים , סלולים
, העדות היחידה לכך שגרו כאן בעבר בני אדם, של השכונה

, הששרדו את הסופ, מדרגות אלו. הן מדרגות הכניסה לבתים
  . כעת מובילות לשום מקום–שכן היו עשויות בטון 

  
      

  כנות מפתיעה
לראות פוליטיקאי המועל באמון ,     אין זו תופעה נדירה

מכזיב את התקוות שתלו  האחדאך . לאחר הבחירותבוחריו 
  .  זה כבר דבר ראוי לציון–תומכיו עוד לפני הבחירות בו 

אשר , 'שלי יחימוביץ, ר מפלגת העבודה"    כזו היא יו
ת תהיה זו אשר תדיח א ין תומכיה יש המאמינים כי היאב

ה נחנו החלופא: "עצמה טענה כך היא . מכס השלטוןנתניהו
יש לנו דרך שאנו ... השלטונית היחידה לבנימין נתניהו
  ).1.4, "וואלה" ("דבקים בה ואיתה נחליף את השלטון

 .אחרות לגמריזמירות ' רה יחימוביץזימ, אך בשבוע שעבר
כי היא ' אמרה יחימוביץ, באירוע שהתקיים במכללת גורדון

אני : "מסרבת לפסול הצטרפות לממשלה בראשות הליכוד
זו איוולת , נה להטיל וטו על שותפים קואליציונייםכלא מו

 אך אני –יכול להיות שאני אקבל מחיאות כפיים ... פוליטית
  )10.8,"מעריב (""לא הולכת לעשות את זה

אחר התבטאויותיה של  מי שעוקב. ואולי לא? זיגזג פוליטי
וכן אחר המדיניות שהיא עצמה , ביחס לליכוד' יחימוביץ

  .לאן מועדות פניהרואה , ר העבודה"מנהלת כיו

אני לא ":  אמרה מעל במת הכנסת31.3.2009-כבר ב
אפילו , אני מכבדת את המפלגה הזאת. פוסלת את הליכוד

אני גם לא ...  אותה על פני קדימהומעדיפה, מחבבת אותה
 ."אני גם לא נגד קואליציה עם הליכוד, נגד בריתות

לאחר שהובילה את מפלגת העבודה לשותפות עם , ואכן
כשהתייצבה מאחורי (ס בבחירות להסתדרות "הליכוד וש
יפו -א" ולשותפות דומה בבחירות לעיריית ת,)עופר עיני

תעלה "ע שלא מדו, )כשהתייצבה מאחורי רון חולדאי(
  ? ותשחזר את השותפות הזו גם ברמת הממשלה, "כיתה

  ו"א
  

  רגע לפני שעפים הטילים
  

  יוסי סגולמאת 
  

, כנראה, ואחר כך, לפני שעפים טילים לכיוון טהראן    רגע 
חשוב לנסות להבין מה עובר , עפים לכאן טילים בכיוון חוזר

.  המגלים להיטות רבה ללחוץ על הכפתורם של אלהבראש
שכזכור הורה , נתניהו אוהב ומרבה להשוות את עצמו לבגין

  .לטייסי חיל האוויר לתקוף את הכור בעיראק
מעבר , האפקט העיקרי של ההפצצה של הכור בעיראק    

 , 1981- לכך שזו סייעה בניצחון הליכוד בבחירות לכנסת ב
בזמן שעיראק שיגרה טילי סקאד , הוא שעשור לאחר מכן

  .ישראל נמנעה מלהגיב, לחמת המפרץבמ, לעבר ישראל
 עד כמה המתקפה הישראלית י אפשר לדעת בוודאותא    

, לעומת זאת. יכולותיה הגרעיניותמנעה מעיראק לפתח את 
כי העובדה שישראל היא זו שהנחיתה , נראה לי סביר להניח

היא שהולידה , )1981(את המהלומה הראשונה על עיראק 
  ).1991(ותר את האיפוק הישראלי מאוחר י

רוב הציבור הישראלי לא מתח ,     בזמן מלחמת המפרץ
התקשורת ו, ביקורת על כך שהממשלה נמנעה מלתקוף חזרה

רבים מעדיפים ". אוזלת יד"או על " הפקרות"לא זעקה על 
 את ותקישיראקיים לא רק כיצד טילי הסקאד הע, לשכוח

  . אלא גם גבו קורבנות בנפש, מרכז המדינה לחלוטין
אלי הנהגה ישראלית הששה אינטרס הקיום מחייב להוקיע     

   . עם אירןקרב



  

 7/תרבות 
 

. נעמה גרשי בהשקה" לרוחב"המשוררת ועורכת   
עזרא לוי: צילום  

  

  החורבן מלווה
  את המקום בו אנו חיים

        
        איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקימאת 

            
" בית העם" הצטופפו על גג בנין  רביםשוחרי שירה    

להקשיב למשב רוח מרענן כדי  ,בשדרות רוטשילד בתל אביב
, )1.8 ("לרוחב"ערב ההשקה של כתב העת . של שירה חדשה

  .משך אליו כמאה איש, "גרילת תרבות"שעל הוצאתו שקדה 
מנות ומסות א, פרוזה,  עמודים של שירה130 כוללהגיליון     

ידי חברי  שהושקעה עבודה מאומצת בניכר. ספרותיות
 תאמר מסאלחה, אלמוג בהר, נעמי גרשי –המערכת 

 אבי בוחבוט הוסיף חן רב לגיליון. מתי שמואלוףו
  .המרשימים יםגראפיה יובעיצוב

 מי שהוביל ,ארז ביטון היה  בערבאיםירמק    ראשון ה
וכתיבתו היא מופת עבור  ,מהפכה בשירה הישראלית

. משוררים רבים
משורר ביטון הוא 

הנותן ביטוי עז 
לחוויה חנוקה 
של ילדות 
מהגרים מארצות 

 ,המזרח במעברה
הופך אותה ו

לחומר שירי חי 
  .וחגיגי

בשעה "שירו     
זועק " של שקיעה

כבר שנים את 
, זעקת האב

הכורע תחת נטל 

 ,יוםמלחמת ק
תוך איבוד 

  .זהותוטוהר עולמו ו
 ,"ִּדיסֹוַנְנס"  בשירו ודת עיד'גריגש את הקהל המשורר     

יני החי בחברה הישראלית סטהמתמודד עם מקומו כפל
א ַלְיָלה  / תֵאין ִלי ֲאָדמוֹ  / םֵאין ִלי ִמֶּׁשִּלי ְּכלּו": המתנכרת לו

 מובע בכאב ,עידודת 'לג, מה שיש לו". יםְוא ָעָפר ְוא ֵעצִ 
 ִּבְלִּתי –ַלֲאָחִדים  / ֲאִני ֻעְבָּדה ַקֶּיֶמת / ֲאִני ִּדיסֹוַנְנס "–רב 

 והתוצאה העגומה היא ." ֲעַדִין ִּבְבִדיָקה–ַלֲאֵחִרים  / ְרצּוָיה
ְזַמִּני ָּבדּוי ְּכמֹו  / ֵזהּוִתי ִהיא ְּפזּוָרה ְלַבָּנה "–בתחושה הזועקת 

    ".זֹוֶעֶקת, ַמְׁשִּפיָלה / ִּכְפזּוָרִתינֹוְכחּוִתי  / ַהָּמקֹום
, "בשעה של שקיעה "שירו של ארז ביטון    בדומה לאב מ

נדחה על אך , שבא מצפון אפריקה לבנות את ביתו בישראל
 –חש כיום המשורר בן העיר נצרת כך , ידי מציאות מתנכרת

 / נֹוֵׁשא ֶאת ֵּביִתי ְּבִמְזָוָדה" ה–יני אזרח מדינת ישראל סטפל
  ".ַאף ִּכי ָהְרחֹובֹות ִמְתַנְּכִרים ִלי

 ממים ,המנותק מהחיים, קולו של הכפר הבלתי מוכר    
מתי ר שאכ, הדהד בעוצמה רבה בערב ההשקה, ומחשמל

  .יונית נעמןרא את שירה של המשוררת שמואלוף ק
את תחושת הכאב של אובדן שפה וזהות ניתן היה לחוש     

  אלמוג בהר את שירה  המשורר  של  בקריאתו  רבה  בעוצמה 

  
-יתרבהכותבת בע, אמירה הסהמרטיט של המשוררת 

  .בגדדית ובעברית-יהודית
ביניהם , בגיליון הראשוןארבעים כותבים לקחו חלק     

. ראשוןהפרסום  זהו ה–אילו לאחדים מהם יוצרים ותיקים ו
אויה המערכת לכל המחמאות על מתן במה ליוצרים בשפה ר

   .העברית ובשפה הערבית
,  במה לקולות רבים ושוניםןתנו" לרוחב"    ניכר כי 

 יותר מזו המוגשת אנושית ומדויקת,  מראה מורכבתיםציבמה
 .  יום בתקשורת -ונדחסת לנו יום

: עליו כתבו, "החורבן"רכים בחרו להתמקד בנושא העו    
נוכח , מה כי הוא מלווה את המקום בו אנו חייםנד"

נוכח , בהיסטוריה של כל אחת מהקהילות החיות כאן
, בשיחות על העתיד וחוזר שוב ושוב ברטוריקה הפוליטית

  ". שנעה בין דמות התוקף לדמות הקורבן
ביקשתי לבטא ביטוי שירי למציאות של היותנו עם כובש     

. אותו הקראתי בערב, "מורה ללשון עברית מובסת" בשיר
ון לשירות  ביום האחר, דף החזרת ציודגבי-נכתב עלהשיר 

  . לפני שנים רבות,נין'מילואים בגזרת שכם וג
  

  איתן קלינסקי/ מורה ללשון עברית מובסת 
        

  ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה 
  ֲאִני מֹוֶרה ְלָלׁשֹון ִעְבִרית 

  ִקַּׁשְטִּתי ְלׁשֹוָנם ֶׁשל ַּתְלִמיַדי ִויָלַדי
  ַתּפּוֵחי ָזָהבּבְ 

  ָהעֹוִלים ִמִּפּיֹוֵתיֶהם ְּתלּוִיים
  ִּכְבַמְׂשִּכּיֹות ֶּכֶסף 

  .יוֵעת ְּדָבָרם ָּדבּור ַעל ֳאָפנָ 
  

  ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה 
  ֲאִני מֹוֶרה ְלָלׁשֹון ִעְבִרית    

  ִקַּׁשְטִּתי ְלׁשֹוָנם ֶׁשל ַּתְלִמיַדי ִויָלַדי
   ַּבֲהִגיֵגי ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי

  :ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי
   ֻקְלמּוס ַהֵּלב–ַהָּלׁשֹון 
  . ֻקְלמּוס ַהֶּנֶפׁש–ַהִּׁשיָרה 

  
  יִנין 'ְׁשלֹוִׁשים יֹום ְּבִסְמָטאֹות ְׁשֶכם ְוגִ 

  הּוְסגּו ָאחֹור 
  ָּכל ִקּׁשּוֵטי ְלׁשֹוִני

  , ֵמָרחֹוק ֶנֶעְמדּו
  בָּכְׁשלּו ְּבָכל ֶקֶרן ְרחֹוב ֻקְלמּוֵסי ַהּלֵ 

  .אְוֻקְלמּוֵסי ַהֶּנֶפׁש א ָיְכלּו ָלבוֹ 
  יִנין'ְּבְׁשֶכם ּוְבגִ 

  ֲאִני מֹוֶרה מּוָבס
  .תְלָלשֹון ִעְבִרית מּוֶבסֶ 

  
  ַהּיֹום 

  ֲאִני מֹוֶרה ְלָלׁשֹון ִעְבִרית מּוֶבֶסת 
  ֵׁשֵמיָתֶריָה ִנְקְרעּו ַּבַּקְסָּבה ֶׁשל ְׁשֶכם

  ֶרת ּוְנִגיָנָתּה ַהְּסדּוָקה ְוַהְּמַצְמרֶ 
  ְמַמֶּלָטת ִמְּנָקֶביָה ַהְּמחֹוָרִרים

  ֲעָרִבי ַמְסִריַח 
  תֹוֵבב ַלִּקיר'סְ 

  אּוְסקּוט 
  .   אקָיא ַמְניָ 

  



    במאבק
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על ההסתדרות להוביל את המאבק בגזירות של ממשלת "    

כך , "שפוגעות יותר מכל בציבור אותו היא מייצגת, נתניהו
עופר ר ההסתדרות "ליוששלח במכתב , איתן כבלכ "כתב ח

" הבית החברתי"כבל עומד בראש גוש האופוזיציה . עיני
  .ש"ובהן גם סיעת חד, המורכב ממספר סיעות, בהסתדרות

ת פגיעה תוצאותיהן של הגזירות עלולות להוו, לדברי כבל    
 ,ההסתדרות.  הביניים ובציבור המוחלששכבותאנושה ב

אינה יכולה לעמוד מנגד ולשגר  ",כגוף המייצג ציבור זה
' אי שביעות רצון' המביעות ,הודעות רפות לעיתונות

  ".מהחלטות הממשלה
י טען בכלי ר ההסתדרות עופר עינ"יו"בל כי     עוד כתב כ

לא יכולה לצאת למאבק ארגוני או 'התקשורת כי ההסתדרות 
להכריז סכסוך עבודה בעניינים אלה שנוגעים למיסוי 

דברים אלו מייצגים את התפיסה חסרת הרלוונטיות . 'ותקציב
  ".לפיה ההסתדרות היא ארגון עובדים ותו לא

לא זו בלבד שההסתדרות יכולה להוביל מאבק בגזירות     "
הציבור אותו היא  כלפיאלא שזוהי חובתה , משלההמ

הוא ציין כי . הוסיף, "הציבור העובד במדינת ישראל, מייצגת
יחסית של ההעלאה ה,  בו מתהדרת הנהגת ההסתדרותההישג

  .בטל בשישים נוכח הגידול ביוקר המחייה, שכר השכירים
הבית 'אני קורא בשם סיעת ", סיכם כבל, "אי לכך"    

 )ה"בינ( ההסתדרות נס בדחיפות את בית נבחרי לכ'החברתי
בתקווה שבדיון זה תתגבש מדיניות , לדיון דחוף בנושא

ברורה שתוביל את ההסתדרות להיות חוד החנית במאבק 
  ".החברתי המתקיים בישראל בימים אלו

כבר החלו במחאות נגד  ש בהסתדרות"פעילי חדכי יצוין     
שבעקבות , תדרות של ההסנצרת מרחב. מדיניות הממשלה

קיים , ש"הבחירות האחרונות נמצא לראשונה בהנהגת חד
  .הגזירות הכלכליותנגד הפגנה לפני כשבועיים 

  

   התנכלות ההנהלהמולעובדי הרכבת 
) 5.8(מקצועיים הפגינו -     עשרות פעילים חברתיים ואיגוד

שהתקיים דיון  בעת  ,  ישראל רכבת  הנהלת  משרדי מול 
   למנהיגי  ועד העובדים  אשר הודחו  בידיבועדות המשמעת 

  
  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
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. גילה אדרעיר הוועד "ובהם יו,  עיניר ההסתדרות עופר"יו

בנימין גונן ובהם , ש"י וחד"בין המפגינים היו גם פעילי מק

  .לשעבר חברי הנהגת ההסתדרות, ואפרים דוידי
    ועדות המשמעת מצטרפות לשורה של התנכלויות מצד 

למתחמי מניעת כניסתם : ובהן, ההנהלה כלפי חברי הוועד
צדדי של טלפונים סלולריים ומכשירי -ניתוק חד, הרכבת

  .ועוד, מניעת גישה לתאי דואר אלקטרוני, פקס
כוח "שהודיע כי עזב את ההסתדרות לטובת ,     ועד העובדים

באי . עתר לבית הדין לעבודה נגד ההתנכלויות, "לעובדים
המנסה להתנקם ,  שר התחבורהכוחו טענו כי זו התערבות

  .בשל התנגדות הוועד להפרטת הרכבת, ד העובדיםבווע
  

  !לעצור את המלחמה: א וחיפה"ת
הפגינו במושבה , יהודים וערבים,  עשרות פעילי שלום   

במשמרת מחאה שהתקיימה ביוזמת , )10.8(הגרמנית בחיפה 
בין המפגינים היה !". עוצרים את המלחמה"קריאה ב, ש"חד

  . ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "גם ח
שלטים עליהם נכתב ,    המפגינים הניפו דגלים אדומים 
וכן כרזה , "לפירוז המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית"

  ".לסיים את הכיבוש, לעצור את המלחמה: "י"גדולה של מק
באותו שבוע צוין מועד הפלת הפצצה הגרעינית על     

גרעינית -בהפגנה שיזמה התנועה האנטי) 6.8(הירושימה 
דוברת . אביב- מול משרד הביטחון בתל, "זריםמקורות "

במקום להמשיך ברטוריקה : "מסרה, שרון דולב, התנועה
הגיע זמן שישראל תסכים להצטרף לשיחות , של הפחדה

   ".יחד עם איראן, האזוריות שיתקיימו בסוף השנה בהלסינקי
  

   גם בשטחים–העלאת מיסים 
בגדה , שכםבמרכז העיר ) 4.8(    מאות פלסטינים הפגינו  

. מ ומיסים נוספים"במחאה על העלאת המע, המערבית
ההפגנה הובלה בידי פעילים קומוניסטיים ממפלגת העם 

, ודרשה מראש ממשלת הרשות הפלסטינית, הפלסטיני
  .להפנות עורף לקרן המטבע הבינלאומית, סלאם פיאד

  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  19:30עה בש,  באוגוסט22, ביום רביעי
  

   היום קובה 

   בפרשת דרכיםחברה וכלכלה
  

, )א"ת' אוניב (אפרים דוידיר "ערב עם ד

  של אמריקה הלטיניתיסטוריה פוליטית מתמחה בה
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