
  
  

        
מלחמה נגד איראן פני מהחשש גובר ,     עם כל יום שחולף
 גילויי חוגי ציבור רבים פרסמו. ותוהשלכותיה ההרסני

 בדרישה ,הממשלהאף פנו ישירות אל עצומות ו, דעת
  מחאהומשמרותהפגנות . לעצור את חרחור המלחמה

מדי ערב התייצבה  ובשבוע שעבר , בערים הגדולותנערכו
עוד . אהוד ברק, מחאה מול ביתו של שר הביטחוןמשמרת 

   .מתוכננות הפגנות נוספות במהלך השבוע הקרוב
שבוע שעבר ב. המחאה נגד המלחמה הגיעה גם לכנסת    

לרגל , התכנסה מליאת הכנסת לישיבה מיוחדת) 16.8(
כ מטעם " שהיה עד לאחרונה ח, אבי דיכטרמינויו של

   .ףגנת העורשר להלתפקיד ה, קדימה
הרימו ארבעת חברי הכנסת של סיעת במהלך הישיבה     
ההרפתקה הצבאית שמתכננת ש קול זעקה נגד "חד

כ "ח, ש"ר חד"ראשון דוברי הסיעה היה יו. ממשלת הימין
 ,כן יש צורך בהגנת העורףא"כי  שאמר, מוחמד ברכה

אלא מפני , אבל צריך להגן על העורף לא בתוך הממשלה
 ,יהו וברק היא אשר מסכנתהממשלה של נתנ. הממשלה

מדים יבצורה שיכולה לקבל מ – ומאיימת לסכן עוד יותר
 ,את כלל האזרחים במדינת ישראל, את העורף – זוועתיים

היא יכולה לשלוט על הלחיצה . ואת כלל האזרחים באזור
  ." לא על ההשלכותבלא, הראשונה על הכפתור

ת סדר לכפו"נתניהו וברק רוצים כי כ ברכה הדגיש "ח    
שהמוקד בה יהיה , נדה אחרת'אג, פוליטי אחר באזור

הם  ",לדבריו".  ולא הנושא הפלסטיני,ניאהנושא האיר
משלה הזו המ.  להסיח את הדעת מהעניין החברתירוצים

לדיון בתקציב , נובמבר-אינה מחכה עד לאוקטובר
ילים לשכבות אלא שולחת את חציה הרע, המדינה

 אינם  והעומד בראשההממשלה. המוחלשות כבר היום
 בתוך מדינת ישראל החברתי ורוצים שעיקר השיח הפוליטי

החל : סביב המכות שכבר הנחיתו ושעוד ינחיתו ובייס
,  הלחםימחירהעלאת ,  ויתר המיסיםמ"המעמהעלאת 

 העלאת מחיר –וד כמה ימים  ובע.העוףו הביצים, החלב
  ". לממדים שלא ידענו עד כהדלק ה

בהסחת הדעת "מעוניין נתניהו  ציין כי ידחנא סווכ "    ח
שלא התקדמה ,  הנוכחית של הממשלהמהכישלון והמדיני

גם "כי , עוד הוסיף". ולו צעד אחד לקראת השלום
, מצוקתם של הפלסטיניםעושים שימוש ציני ב ניםאהאיר

רוצים להתקדם לכיוון מעול הכיבוש ומעוניינים להיפטר ה
  ולות עושים מה שהאיית, אני חושב שזה שירות דב. שלוםה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

העניין הפלסטיני לא צריך את הגרעין . לעניין הפלסטיני
ש "כי חד, הדגישכ סוייד " ח. "ני בשום פנים ואופןאהאיר

, התיכון כולו מנשק להשמדה המונית-תומכת בפירוז המזרח
  .ומתנגדת להימצאותו של נשק גרעיני בידי כל מדינות האזור

, העורף בישראל מופקר: קבוע בצורה ברורהצריך ל"    
-זה מצבם של בתי" .דב חניןכ "קרא ח, "מוזנח ופרוץ

זה מצבם של , החולים שהממשלה הזניחה ומזניחה אותם
  כולנו–זה מצבם של המקלטים ו, הילדים-הספר וגני-בתי

 ו בני ערובה בידינותרנ. קשה ואיומהשהמציאות יודעים 
שמצד אחד מתנהלת בצורה , מדיניות מסוכנת והרפתקנית

ומצד שני לא עושה , מופקרת בנושאים מדיניים וביטחוניים
  ."כדי להגן על האזרחיםו את הצעדים הבסיסיים אפיל

, זו ממשלת ימין מובהקת ": הצהירעפו אגבריהכ "ח    
היא מעוניינת להפחיד את האוכלוסייה כדי ממשלת ימין וכ

הממשלה מנסה . ת האמיתיוהבעיותלהסיט את דעת הקהל מ
 ,את הגזירות הכלכליותאה החברתית ו המחלהשכיח את

  ".מונחתות כל יום על אזרחי ישראל
 נגד המלחמה –ש "    קריאתם של חברי הכנסת של חד

- מצטרפת לקריאות דומות בתל–באיראן ובעד צדק חברתי 
למאות , בירושלים וברחבי הארץ, בנצרת, בחיפה, אביב

ות נגד הסכנה של סחרור מלחמתי שהשתתפו בהפגנות ומחא
ביניהם כאלה המשתייכים לממסד , רבים בציבור. חדש

מבטאים דאגה עמוקה מהכיוון בו הולכת , הביטחוני
 כי את המלחמה הבאה לא –עובדה זו ממחישה . הממשלה

  .אלא גם ניתן לעצור, רק חובה לעצור

  2012 אוגוסטב 22, 34    גיליון
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  בשבחי היהודי הישן
, אני לא אוהב את היהודים החדשים שנבנו בישראל"

זה פשוט . שחושבים שהבעיה של ישראל היא הטייקונים
היה ברור שאלה שמחו . לא נכון ולא מועיל, ספין מטופש

  ".2012מצבם יהיה גרוע יותר בקיץ , 2011בקיץ 
  )5.8, "דה מרקר", רטת המופל קבוצת פז"מנכ, יונה פוגל(

  
  ב"בשבחי התלות בארה

ב הם הנכס המדיני "היחסים המיוחדים בין ישראל לארה"
. והביטחוני החשוב ביותר שיש לישראל בזירה הבינלאומית

ב ויש לאפשר לחברות "אין להפנות עורף לארה, לכן
אמריקאיות להיות מעורבות בפרויקט הנחת קו הרכבת 

ב "תה ובתמיכתה של ארהחשוב להכיר בנאמנו. לאילת
  ".בכלכלת ישראל ובביטחונה

  ) 5.8, "דה מרקר", אמריקה- לשכת המסחר ישראל

  
  הנגבי לא צח

כ לשעבר "תעש מעסיקה את ח, למרות מצבה הכספי הקשה"
 דולר 5,000צחי הנגבי כיועץ חיצוני בשכר ברוטו של 

לא ייתכן : ם בכיר המקורב להפרטת החברהרגו. בחודש
  ".שים תשכור אדם תמורת משכורת כזושחברה על הקר

  )6.8, "כלכליסט("

  
  ?מישהו מטפל בך

מלמד אותנו ] של תאגידי הענק[חוק הרווחים הכלואים "
  ".וראש הממשלה הוא המלצר, שדווקא יש ארוחות חינם

  )6.8, בעת דיון מיוחד במליאת הכנסת, כ דב חנין"ח(

  
  ...החטא

מות שלהם הם זאובמה צריך להבין שאינדיבידואלים והיו"
אמריקה היא לא קבוצה . אמריקה זו. מה שמניע את אמריקה

יחידים   אנו.ת הכללבית שבה כולם עובדים לטובקולקטי
אנחנו יוצרים עסקים . שעובדים למען הגשמת החלום האישי

  ."שמעסיקים אנשים אחרים מצליחים משלנו
  )8.8, .סי.בי. אירשת, ב"מועמד לנשיאות ארה, ומנימיט ר(

  
  ועונשו...
כל . הכלכלה נחלשת, למטה-מחלקים כסף מלמעלהכש"

הם , הדיבורים האלה על העשירים המשקיעים במדינה
ואלים איפה יוכלו לקבל הם ש. הם לא עושים זאת. שטויות

  ".והם מחפשים את זה בכל העולם,  ביותראת הרווח הגדול
  )10.8, פי-סוכנות אי, חתן פרס נובל לכלכלה, וזף שטיגליץ'ג(

  

  מכתבים למערכת
  

  ראש ממשלה שאינו סופר אותנו
נגד תקיפה , שמעון פרס,     בעקבות דבריו של נשיא המדינה

התנפלו מקורבי ראש הממשלה ומתחו , בעת הזו, באיראן
בשום מקום אין חוק הקובע , אומנם. עליו ביקורת חריפה

שאסור לנשיא המדינה להתבטא בנושאים פוליטיים שנויים 
מי שכיהנו כנשיאי , עד היום, ך בכל זאתא. במחלוקת

  .בדרך כלל, המדינה הקפידו על כך
: נראה לי נכון להקפיד גם העיקרון האומר,     יחד עם זאת

אז פשוט , שאם אין רוב מוצק בציבור למען יציאה למלחמה
  . לא יוצאים למלחמה–מאוד 

נו יש לנו תחושה מאוד ברורה כי ראש ממשלת,     כיום
ולא מתחשב בכך שרוב הציבור , פשוט לא סופר אותנו

הוא משתמש בכל מיני . למלחמה באיראן, כנראה, מתנגד
, רוב בעד המלחמה, בכל מחיר, הפחדות כדי לקושש לעצמו

  .אשר רוב הציבור מאמין כי היא רק תגרום נזק
  בת ים ,יוסף גורלי

   

  צעד גזעני ומסוכן
למניעת התבוללות  ("ה"ברגון להאכי ,     לאחרונה פורסם

, חילק עלונים בשוק מחנה יהודה בירושלים") בארץ הקדוש
  .  חנויות בהן מועסקים עובדים ערביםיםמסמנה

מותר לעבוד היכן , יהודי כערבי,     לכל עובד בישראל
הקריאה להחרמת מקומות עבודה כי מועסקים בהם . שיירצה
  .מבחילה ואינה לגיטימית,  היא גזענית–ערבים 

  אביב-תל, רבקה ויטנברג
  

  הרעות של יעלון
  

  יוסי סגולמאת 
 

 לעניינים השר עושה בדיוק מה התברר, טובה בשעה    
 משכורת מקבל הוא ומדוע, יעלון )בוגי (משה, אסטרטגיים

שיעלון עומד , אסטרטגיים לעניינים המשרד. מהמדינה
 הפלסטינים"כי , בין היתר, אשר קובע, ח"דו פרסם ,בראשו

  ."ישראל מדינת כל את לעצמם לדרוש משיכיםמ
מדינה ב יסתפקו הפלסטינים שאם,  אומר בגלוייעלון    
,  גבול קליםתיקוני עם ,)1967 ביוני 4-ה(הקו הירוק  גבולותב

 ל"הרמטכ של לזכותו ייאמר. שכזה בהסכם יתמוך הואהרי ש
אך . בליכוד מקובלת מלהיות הרחוקה דעה היזוכי , לשעבר
כי משרדו מבקש להציג את הפלסטינים בתור , יאמר ילגנותו

, קביעה זו. אלה המבקשים להשתלט על כל אדמות הארץ
היא זו המשתלטת בעצמה על  שישראל בשעההנעשית 

  .נשמעת הזויה ומנותקת מהמציאות,  הגדהאדמות
 בה מתגורר ,רעות- מכבים-מודיעיןתושבי העיר ,     בינתיים

. מתנחליםהם נחשבים , יהאירופ דאיחועיני הבכי  גילו ,יעלון
סמוך , 1967 לפני הפקר שטחאדמות שהיו  על הוקמה מכבים

, נוכח בולמוס גזילת האדמה  מעבר לקו הירוק. קו הירוקל
גם ) תרתי משמע(אט נשמטת הקרקע - ואט, העולם מתייאש

 עתידואולי ב, מתחת ליישובים הנמצאים על הקו הירוק עצמו
  . בתוכו גם מתחת לאלה הנמצאים–

 של משה יעלון תמשיך להיות "כלום או הכול"ת גיש אם    
ממש כמו המכבים , אז גם תושבי מכבים, הגישה המובילהו

  .יישארו אף הם עם כלום, הקדמונים



  

 3/ברה ח
 

  

  החברות הזרות ילרווחשמיים פתוחים ה
  

   להפוך את עובדי התעופה לעבדים כם שנחתם עם האיחוד האירופי עלולהס
  

  

  אפרים דוידימאת 
  

אלא גם בשמיים יש תחרות , לא רק על פני האדמה    
אחרונה נחתם הסכם ללאחר ש, כך מתברר. קפיטליסטית

  .בין ישראל והאיחוד האירופי" שמיים פתוחים"
את החתימה " היסטורית"במשרד התחבורה הגדירו כ    

ומתן שנמשך יותר -אחר משאל, בראשי תיבות על ההסכם
 החתימה התאפשרה לאחר ששר התחבורה.  שניםשלושמ

 ,לאשר את ההסכםהחליט  ,ישראל כץ, ומפריט הרכבת
   .יוות התעופה האזרחית לחתום עלוהנחה את רש

פוי להביא צההסכם ":     לדברי משרד התחבורה
 ,אירופהלבין רליזציה בקווי התעופה בין ישראל לליב

הוזלה משמעותית של מחירי הטיסה ותפתח יעדי  שתאפשר
 כי ,משרד התחבורה מעריכיםב. "ללא הגבלה טיסה חדשים

יעשה ו, חודשים כמהבתוך  יחלהיישום בפועל של ההסכם 
לאפשר לחברות " כדיזאת . באופן הדרגתי משך מספר שנים

  . "התעופה שראליות להיערך למבנה התחרותי החדש בענףהי
  

  נגד וגם בעדההסתדרות 
הוכרז סכסוך ,     מספר ימים לאחר החתימה על ההסכם
ארקיע , על- אל(עבודה בשלוש חברות התעופה המקומיות 

  . שעובדיהן מאורגנים בהסתדרות, )וישראייר
יחת פתקבע כי , אבי אדרי, ר איגוד עובדי התחבורה"יו    

 אם לא יינקטו שורה של ,לאסון עשויה להביאהתחרות בענף 
של מאות שקלים  לא מדובר בחיסכון ":םירגולטוריצעדים 

 דולר לכרטיס 20אלא מקסימום הוזלה של , למשפחה בחודש
, "ים יותר מפעם בשנתייםרוב האנשים לא טסר שאכ, טיסה

שהחברות הישראליות   רוצהכץזה אז בשביל  ".אמר אדרי
  ).5.8, "גלובס (""?בשביל זה מתירים את דמן? קרסוי

שאף אחד ו, לא נגד שמיים פתוחים ותחרות בכלל אנחנו"    
כל מה  ": אדרי והוסיףבהירה, "לא יתבלבל בעניין הזה

כי אם ההסכם הנוכחי ייצא , שאנחנו רוצים זה תחרות הוגנת
   ".החברות הישראליות ייבלעו בתוך רגע – לפועל

ם השמיים כבהסדורשים כי הממשלה תכניס  ותבהסתדר    
את ביטולו גם  מאפשרה, מיוחד" סעיף מילוט"הפתוחים 

זאת במקרה שבו יוכח כי החברות . לאחר שייכנס לתוקף
גם הסוגיה האיראנית . נפגעות ממנו משמעותית הישראליות

ספק באשר למשמעות של  ולאדרי אין, מגויסת לצורך העניין
 ביום שתיפול פה פצצה: "ה המקומימלחמה על שוק התעופ

כל החברים בוועדת . כל החברות הזרות יברחו מכאן, אחת
שחייבים לשמור כאן על חברת  הכלכלה הסכימו עם זה

  ". אסור להסתמך רק על הזרות, תעופה לאומית
  

  הממשלה לא מגלהמה ש
איגודים מקצועיים , איש ההסתדרותשל בניגוד לדבריו     

שמיים "מתנגדים למדיניות דווקא בעולם בענף התחבורה 
תחרות בין חברות מקומיות בארצות  לובמיוחד, "פתוחים

של המדינות הקפיטליסטיות הפריפריה לבין חברות התעופה 
  .הגדולות

 הפדרציה הבינלאומית של איגודי שערכהפי מחקר ל     
אותה מקדמים , מדיניות השמיים הפתוחים, התחבורה

גרמה לסגירתן של רבות מחברות  ,רופיב והאיחוד האי"ארה
פתיחת השמיים "מסווה של ב. התעופה בעולם השלישי

השתלטות של חברות תעופה הביאה מדיניות זו ל, "לתחרות
  . על שוק התעופה הבינלאומית יויות ואירופאמריקא

, דווקא בתקופות של משבר קפיטליסטי,     לדברי הפדרציה
, מדינות הפריפריהחברות התעופה הגדולות עטות על 

  .אחר רווחים קליםושווקים חדשים בחיפוש אחר 
כי עם תחילת הנהגת מדיניות , כך לפי המחקר,     מסתבר

 שכרפחתת לההתעופה חברות פועלות , השמיים הפתוחים
 –הסכמים הקיבוציים ואף לביטול ועדי עובדים ו, עובדיהן
 ".   על מקום העבודהשמירה"ו" ייעול"השם הכול ב

  
  ?י ירוויח ומי יפסידמ

    ברור שחברות התעופה הזרות תהיינה המרוויחות 
ברור גם ". השמיים הפתוחים"הגדולות מיישום הסכם 

שתהיה לטובתנו , במחירי הכרטיסיםכלשהי שתהיה הוזלה 
  ?אבל האם די בהוזלה הזו כדי שנתמוך בהסכם. כצרכנים

 – הצד השני של המטבע הוא, להיותנו צרכנים    מעבר 
כלל לא יהיה , מבלי שנעבוד ונתפרנס. עובדיםאנחנו גם ש

ולא שום דבר , ל" לא כרטיסי טיסה לחו–לנו כסף כדי לצרוך 
אופיו של שוק ות כלפי אדישין מקום לגלות א, לכן. אחר

  .העבודה בישראל
יפוטרו אלפי " שמיים פתוחים"בדבר הסכם הכתוצאה מ    

מה . יהפכו מובטליםעובדים של חברות התעופה המקומיות ו
  ?  תגדל האבטלהכאשר, ההשלכות עלינויהיו 

, יועסקו בחוזים אישיים העובדים שיחליפו את המפוטרים    
פנסיה נמוכים יותר בשכר ובויזכו , במקום בהסכם קיבוצי

כאשר ,  ההשלכות עלינויהיומה . תנאים סוציאליים ירודיםבו
ההעסקה לו איו, ופחות עובדים במשק יהיו מאוגדים-פחות

  ?תהפוך לנורמהוהנצלנית הפוגענית 
 טובתנו עולה בקנה אחד –ולכן ,     צרכנים הם גם עובדים

הסולידריות . עם טובתם של עובדי חברות התעופה
אלא ,  וסימפטיההמעמדית אינה רק רגש מופשט של הזדהות

  .ההוןבידי מול הניצול , ביטוי לאינטרס המשותף של כולנו



 4 /לקחי העבר
  

  הקומוניסטים במועצת פועלי חיפה
  

  בנימין גונןמאת 

        
, 1919בשנת שראשיתה כבר ,     התנועה הקומוניסטית בארץ

ואף סבלה , בתנאים לא פשוטים, לאורך שנים ארוכות, פעלה
במשך רוב תקופת המנדט הבריטי פעלה המפלגה . מרדיפות

 גאליותבדרכים ל,  הפלשתינאית מחוץ לחוקהקומוניסטית
  . גאליות שונותל- יובלת

בראשי התיבות באותן השנים הייתה ידועה     המפלגה 
פַאלעסטינישע קומוניסטישע  '–על שם כינויה ביידיש , פ"פק

, 1923בשנת ,  התמודדה בבחירות להסתדרותהיא. 'פרטײ
 –כלומר , הכול-קולות בסך 6,326 קולות מתוך 426וקיבלה 

, ובאים בהמשךואחרים המ, נתונים אלה( מהקולות 13%-כ
" 2003-1921, מועצת פועלי חיפה האדומה"לקוחים מהספר 

  ). מאת אלי נחמיאס וברוך זלץ
ה בנבהלו מהתמיכה , ששלטו בהסתדרות, י"    עסקני מפא

 הוחלט להוציא 1924 באפריל 9-וב, זכו הקומוניסטים
כפי שנקראה אז " (פרקציית הפועלים"מההסתדרות את 

  .)תדרותפ בהס"הסיעה של פק
הוציאה , י"שבשליטת מפא, )ח"מפ(    מועצת פועלי חיפה 

משורותיה את כל מי שנחשדו כחברים במפלגה 
, ואף נכלאו בכלא הבריטי, בין אלה שסולקו. הקומוניסטית

שלימים הייתה חברה במוסדות , פנינה פיינהויזהייתה 
הרחקת הקומוניסטים ,  השניםן באות.י"הארציים של מק

 גרמה למניעת העסקתם של המפוטרים משורות ההסתדרות
במקומות העבודה המאורגנים ולשלילת זכאותם לשירותי 

צעדים אלו הביאו קומוניסטים רבים להגיע . קופת החולים
  .היות ולשכת העבודה הייתה בידי ההסתדרות, עד לפת לחם

, עקבו אחר הפעילים הקומוניסטיים בחיפה" ההגנה"    אנשי 
. ו פעילים במקומות העבודהובמיוחד אחרי אלה שהי

מקור פנימי  ":ניתן למצוא תיאורים כגוןח "בארכיון מפ
בעליית הנוער ", "מגלה כי במחנות העולים תא קומוניסטי

משה היה חבר ", " צעירים קומוניסטים3בקיבוץ הזורע יש 
מדיניות . 'וכו, "הנוער העובד והתגייס לשורות הקומוניסטים

והובילה , משכה שנים רבותנ, של מעקבים ורדיפות, זו
  .לפיטורי עשרות קומוניסטים בבתי הזיקוק ובחברת החשמל

, תוקפת את הנהגת ההסתדרות" כי היא ,    על המפלגה נאמר
עסקני ".  שעות10ומאשימה אותה בהסכמה ליום עבודה של 

  הקומוניסטית כי המפלגה,י בהסתדרות התלוננו"מפא
  ". עיריית חיפהברכבת וב, מסיתה את העובדים בנמל"

ח מצוי עותק מגילוי דעת של עובדי המחנה "    בארכיון מפ
  ביוזמת   שנכתב   , )מוצקין קמפ (  מוצקין   בקריית   הצבאי 

  
  
  
  

  מהצעירים הפלסטינים שליש 
  מובטלים –בשטחים הכבושים 

ח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשות "    מדו
 מהתושבים הפלסטינים 30%-כעולה כי , הפלסטינית

  .29-15בשטחים הכבושים הם צעירים בגילאי 
    הצעירים הפלסטינים ממשיכים לסבול משיעורי אבטלה 

. 35.7%- ל2012אשר הגיעו ברבע הראשון של , גבוהים
 שיעור האבטלה היה אף גבוה 24-20בקרב צעירים בגילאי 

  .41.2%ועמד על , יותר
והוא עומד על , צעירים    גם שיעור העוני גדל בקרב ה

  ).38.7% –וברצועת עזה , 18.4% –בגדה המערבית  (26.1%

קו של "ח מנהלת "בו נאמר כי מפ, פעילים קומוניסטים
הפותר את כל בעיות השכר על חשבון , בגידה בפועלים

  ". ומפקיר את כולנו לרעב ולמצוקה, הפועל
,  הקומוניסטים הערבים בחיפהעסקו, ואילך 1942-    מ

בפעילות , שיתוף פעולה עם הקומוניסטים היהודיםב
שבאה לידי ביטוי בארגון עובדים , פוליטית אינטנסיבית

הוקם איגוד מקצועי . ובהקמת מועדוני תרבות והשכלה
 נוסדה הליגה 1944-וב, עצמאי של העובדים הערבים

, תופיק טובישבין מייסדיה היו החיפאים , לשחרור לאומי

  .ביאמיל תומא ואמיל חבי

  

  
  

  

  1955, בחירות לכנסתה, י"פוסטר של מק
  

 התנהל) 1944( ההסתדרות של 6-ה עידהולו הבחירות ערב    
פ על "ומתן בין נציגי הנהגת ההסתדרות לבין נציגי פק-שאמ

 בשלהי . לשורות ההסתדרותהקומוניסטים של החזרתם
הורשתה המפלגה הקומוניסטית שנייה ה העולם מלחמת

  . בשורות ההסתדרותה וחוקיתיגלוצורה לפעול ב
פ "ח לקבל את פק" החליטה מפ1948 באפריל 2-ב    

ח לא ניתנה "אולם לנציגי המפלגה במפ, לשורות ההסתדרות
חודש ב. אלא רק האפשרות להשתתף בדיונים, זכות ההצבעה

שאין לשתף את המפלגה , דצמבר התקבלה החלטה
  ...תהקומוניסטית בחגיגות לציון יום ייסוד ההסתדרו

, ובין אם מחוצה לה,     בין אם בשורות ההסתדרות
. קומוניסטים נטלו חלק במאבקי עובדים ואף הנהיגו אותם

 תפקיד חשובחברי המפלגה ו  מילא והמפרץחיפהאזור ב
. מספנות ישראלו, מפעל אתא,  של פועלי וולקןבמאבק

 גם כאשר ההסתדרות, ם ועדיהקומוניסטים סייעו להקים

  .של העובדיםאת הדרישות הצודקות  ניסתה לבלום



  

 5 /חינוך
 

  

  :הספר בישראל-בתי
  

  מי
  

  משלם
  

  ?וכמה
  

 מיליון תלמידות 1.5-ילכו למעלה מ  באוגוסט27-ב    
ל יודעים שבתי ספר נבדלים זה והכ. ספרהותלמידים לבתי 

  . בגודל התקציבים העומדים לרשותם, בין השאר, מזה
 כיווןמ,  לומראיש אינו יודע? אך מה גודל הפערים    

ונים תקציביים מלאים שבישראל אין מתפרסמים נת
  שלקושי זה מצביע נייר עמדה על .עבור כל בית ספר

  .להלןמובאים שעיקריו , )www.adva.org (מרכז אדווה
  

  שוויון תקציבי אחריו קשה להתחקות-אי
בראש ובראשונה משום ,  הספר אינו שקוףיתקציב בת    

בית ספר אינו כל  להשמרבית התקציב שמשרד החינוך מקצ
או  ,"שעות תקן"הקרויות ( סף אלא בשעות הוראהניתן בכ

  ).  שעת הוראה שבועית במשך כל השנה–ש "ש
 , לוהספיקמהשעות תקן בכמות מקבל  בית הספר, לכאורה    

הנדרשות על פי תכנית שעות  הכל את תלמד כל כיתה שכדי 
, בהינתן נקודת מוצא זו, אך כאשר מנסים להבין .הלימודים

  :נתקלים במספר קשיים, רספהמהו תקציב בית 
המורות הן בעלות נתונים אישיים  הוא שהקושי הראשון    

כתוצאה . ב" וכיו,השתלמויות, ותק,  השכלה–שונים זו מזו 
 שעות תקן לבית 100. השכר של כל אחת מהן שונה, מכך
ובעלות תואר אקדמי  שבו כל המורות הן ותיקות , אחדספר
 , אחרבית ספרעבור  תקן  שעות100אשר עולות יותר מ ,שני

  .   בלבד ובעלות תואר ראשוןבו המורות הן צעירות
תקציב השכר של כל בית ספר אינו  הוא שהקושי השני    

ידי משרד החינוך -משום ששכר המורות משולם על, ידוע
ישירות ) בתיכון(ידי הרשות המקומית -או על) ביסודי(

  .לחשבון הבנק של כל מורה
שעות התקן אינן שעות ההוראה  הוא שלישיהקושי הש    

בתי ספר יכולים לגייס ". שוק השעות"היחידות הקיימות ב
מקורות מ, שאיש אינו יודע את היקפן, שעות הוראה נוספות

שהם בנות " מורים"באמצעות מורי קבלן או : למשל. שונים
  .'וכו, חיילות- או מורות,"שירות לאומי"ובני 

בתקציבי  החינוך משתתף משרד הוא שיהקושי הרביע    
אין ? מה גובה ההשתתפות. החינוך של הרשויות המקומיות

המשרד מעביר את השתתפותו  ש רשויותשישנןמשום , לדעת
 הוא מעביר כספים גם לרשתות שבהן, וישנן רשויות ,ןקופתל

    .)'וכו, הרשתות החרדיות, עמל, אורט(הניהול השונות 
 ספר מורכב לא רק תקציב בית הוא שהקושי החמישי    

, אחזקה, מזכירות:  אלא גם משירותים שונים,משעות הוראה
בכל חלקם קיימים .  ועוד,מרפאה, מעבדה, ספרייה, אבטחה

 )ספרייה, למשל(ם ואילו אחרי, )מזכירות, למשל (בית ספר
  . לא ידוע? מה גודל הפערים התקציביים. לא קיימים בכולם

  

ציידות " ספר להפוך למצב זה כופה על מנהלות בתי    
כתת רגליהן ממשרד למשרד עליהן ל, למשל, כך. "תקציבים

סביר . נוספותהוראה ברדיפה אחר שעות , וממפקח למפקח
המוצלחות ביותר הן מנהלות בערים " הציידות"להניח ש

 משרדקשרים עם להן  ,ובשכונות המבוססות במרכז הארץ
  .  של המקורות השוניםידכנע יפויידות בממצוה ו,החינוך

 ייעוץ כלכלי למוסדות –מח ענף כלכלי חדש ולאחרונה צ    
 מדובר באנשים שעבדו בעבר ,בחלק מן המקרים. חינוך

עים כיום מצי ו,למדו להכיר את כל נבכיה ,במערכת החינוך
  .  בעלי עסקים פרטייםבתור את שירותיהם לבתי הספר 

  

  ללא פיקוח, כסף מבחוץ
תקציב משרד החינוך איננו ,  משני עשוריםמזה למעלה    

בבתי ספר רבים . עוד השחקן התקציבי היחיד במערכת
, הורים תשלומי: מתגלגלים כיום סכומי כסף גדולים נוספים

כספי תאגידים ועמותות המפעילים תכניות , כספי תרומות
      .  ועוד,הכנסות מפעילות עסקית, לימוד

 התקציביים בין בתי הספר פעריםמצב זה מביא להעמקת ה    
בהם ניתן , בין בתי ספר ביישובים מבוססים: למשל (השונים

  . ) לבין בתי ספר בפריפריה,לגבות תשלומי הורים
. נתונים מסודריםאיש אינו אוסף ? מדובראילו סכומים ב    

במסגרתו סקר  )2001(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה 
הספר ממקורות שמחוץ ההכנסות של בתי אודות מידע אספה 

  .נגנז ואין לו המשךהסקר ,  למרבה הצער.למשרד החינוך
אוסף ומפרסם שום גורם אינו כי , המסקנה המטרידה היא    

הדיון , לכן.  בישראלת ספריבשל כל תקציב המידע מלא על 
תקציב לגבי  – בוועדת החינוך ובמליאה –שמקיימת הכנסת 

מה ככנסת יודעים  המתקיים בלא שחברי, משרד החינוך
  .ספרה אחד מבתימתוך התקציב המוצע אמור להגיע לכל 

  
  

  דוחקים לאחור את התלמידים הערבים
  

כי , עולה) 8.8(    מנתוני משרד החינוך שפורסמו לאחרונה 
פחות ממחצית מכלל ) 2011-2010(א "בשנת הלימודים תשע

 היו זכאים 17-בני ה
 נתון .לתעודת בגרות

אך , בזה מדאיג ומעצי
מטרידה לא פחות היא 
תמונת המצב העגומה 
הנחשפת ביחס למצב 

  .התלמידים הערבים
החולפת תקופה     ב

נרשמה ירידה דרמטית במספר התלמידים הערבים הלומדים 
 12מהם לא משלימים עשרים אחוז למעלה מ: 'בכיתה יב

כי שיעור הזכאות ,  הסתבר גם.שנות לימוד במערכת החינוך
 בלבד 38.2%ני הנוער הערבים עומד על לבגרות בקרב ב

  ).לא כולל החרדים,  בקרב בני הנוער היהודים65%לעומת (
מדיניות ", ועדת המעקב לענייני החינוך הערבילדברי     

האפליה והקיצוצים של הממשלה מנציחה את הפערים בין 
-לחינוך הערבי דרושה תוכנית רב. תלמידים ערבים ליהודים

, לימודההן בשעות , הן בתשתיות – יתשנתית והשקעה רצינ
משרד החינוך לא . לימודהתוכניות הן ב ו,הוראהה בכוחהן 

מיישם את המלצותיו שלו ומתעקש על מדיניות שגורמת 
  ."לניכור מצד התלמידים והמורים הערבים למערכת

:     גם מועצת התלמידים והנוער הארצית תובעת שיפור
 פערים גדולים באחוזי ח של משרד החינוך מצביע על"הדו"

 יש –ברורה המסקנה . הזכאות לבגרות בין מגזרים שונים
  ".להשקיע משאבים במגזרים החלשים יותר



  

 6 /בעולם

  

  בעקבות הדחת טנטאווימצרים 
  

  עמדת המפלגה הקומוניסטית המצרית 
  

פטר ל, מוחמד מורסי, החלטתו המפתיעה של נשיא מצרים    
  ביטוי למאבקיאה, ל ענאן"שר ההגנה טנטאווי והרמטכאת 

האחים "המצוי כיום בידי תנועת , בין מוסד הנשיאות
  .  העליונהלבין המועצה הצבאית, "המוסלמים

,  בידי נשיא הרפובליקהריכוז הסמכויות בדברההחלטה     
,  למורסי לא רק שליטה ברשות המבצעת והמחוקקתהעניקה

  . במוסדות הביטחוניים–אלא גם 
  

  רשמי מסע בעקבות 
  )3(ב "המחאה והחברה בארה    

  

  בארץ התירס
  

  
  

  ברנשטיין-דרה לוימאת 

      
קל היה להבין , ב"דרך ליבה של ארה,     כאשר נהגתי ברכב

אורלינס נסענו -מניו. עד כמה באמת גדולה המדינה הזו
.  צפונה עד לשיקאגו–ומשם , שבמדינת טקסס, לאוסטין

ב יהיה משעמם "כי המסע דרך מרכז ארה, הזהירו אותנו
יהיה , ושהנוף היחיד שנראה לאורך מאות קילומטרים, מאוד

  .שדות תירס אינסופיים
ילומטרים רבים שחשפו את לעינינו נפרשו ק,     ואכן

אשר , ב"תוצאותיה של המדיניות החקלאית של ממשלת ארה
. עיצבה את הנוף ואת חיי היומיום של האזורים הכפריים

וצפונה משם , בטקסס ראינו חוות חקלאיות שגודלן עצום
  . נתקלנו באותם שדות תירס עליהם שמענו רבות

כמויות מזון  קיבלנו לצלחתנו –    בכל ארוחה שאכלנו בדרך 
חווית המזון הגדושה שלנו הגיעה לשיא . שנראו דמיוניות

כשסעדנו במסעדה שהגישה כוסות של משקה , בדרום מיזורי
מחדש -אותן היה ניתן למלא, קל בנפח של ליטר אחד

באותה מסעדה ניתן היה גם לקבל . ללא תשלום, במשקה
המלצרים הסתובבו .  ללא תשלום–תוספת מהמנה העיקרית 

אך מתפריט מאוד , והגישו עוד ועוד מזון, חבי המסעדהבר
ירקות . סלט תפוחי אדמה, תירס בחמאה, לחם: מצומצם

, תפוחי אדמה והמון, אבל בשר, טריים כלל לא היו בנמצא
  . היו בשפע–המון תירס 

.     חוות אמריקאיות וארוחות אמריקאיות לא תמיד נראו כך
מדיניות , ארד בוטזאדו, יזם שר החקלאות, בשנות השבעים

, כתוצאה מכך. שנועדה לעודד התרחבות של חוות חקלאיות
כך , התמזגו והתאגדו, בעשורים האחרונים החוות צמחו

החוות . שכיום ישנן הרבה פחות חוות חקלאיות מבעבר
  .אך הן עצומות בשטחן, נמצאות בידיים מעטות

 מיליארד דולר מדי שנה 3ב משקיעה כמעט "    ממשלת ארה
אך כמעט ואינה משקיעה , מתן סובסידיות לתעשיית התירסב

 םשאנו בישראל רואים בה, משאבים בגידול ירקות טריים
ב זה זול הרבה יותר "בארה, כתוצאה מכך. מצרך מזון בסיסי

מאשר , אפילו בכמויות גדולות, לרכוש אוכל משומר או ארוז
  .לקנות מוצרי מזון טריים

אלא זהו , צר של הסכם או עסקהצעד זה אינו תוברור כי      
סביב שנועדה לרכז סמכויות , "הפיכה שקטה"ביטוי ל

ב "נתמך בידי ארה, יש לזכור, מוסד הנשיאות. הנשיא
הרואים בו משענת לאינטרסים , ומדינות המפרץ

 : וכח ההידרדרות בתוך מצרים פנימהנבמיוחד . שלהם
והמשבר , התרופפות השליטה הביטחונית, המתקפות בסיני

  .הכלכלי הקשה המכביד על מיליוני העניים במדינה
  

הכרעה "    זו טעות לראות בצעד זה של הנשיא ביטוי ל
שננקטה בידי מורסי והאחים המוסלמים נגד , "מהפכנית

. המאיימים לאחוז גם הם ברסן השלטון, "אויבי המהפכה"
את מטרות אשר שניהם עוינים , שני צדדיםמאבק בין זהו 

ועל , להכריע את המאבק לטובתםוהמבקשים , המהפכה
 והשתמש שניהם .חשבון האינטרסים של העם המצרי

י התקשורת על מנת לשרת את באמצעים משפטיים ובכל
הן האחים המוסלמים והן הצבא . רטיות הפמטרותיהם

בי על אויהם והסתמכו שני, שו לחזק את מעמדםביק
  .ב" על ארה–ובעיקר , האומה המצרית

  

 –אשר המסוכנת ביניהם ,    למהלכים אלו תוצאות שונות
במצב של היעדר , שליטת הנשיא ברשויות ממשל רבות

ובצל חולשת הכוחות האזרחיים והדמוקרטיים , חוקה
כוחות אלו מנסים להיאחז באחד משני הצדדים . המפוצלים

  .ה משפטיתומסתפקים בניהול מערכ, םהנאבקי
  

הנשען על , מתוך הציבור,     אולם רק באמצעות מאבק עממי
ניתן להתעמת עם אלה המבקשים לחטוף את , ארגונו ואיגודו

ל המוותרים עאלו  .המהפכה ולרוקנה מתוכנה האמיתי
  .לאחים המוסלמים, למעשה, המאבק העממי מסייעים

  

ה  ויחד איתם המועצ–אנו סבורים כי טנטאווי וענאן     
 נושאים באחריות למציאות הקשה בה נתונה –הצבאית כולה 

, התנהלותם השגויה בתקופת המעברזאת בשל . המדינה
והחלטתם לכרות ברית עם אותם כוחות ריאקציוניים 

, גם האחריות לפשעיםנחה עליהם . המתכסים בכסות דתית
בברכתם , להפחדות ולרציחות שבוצעו בכוחות המהפכניים

  .חים המוסלמים ושל הסלפיםובתמיכתם של הא
  

    מסתמן כי אנו מצויים בתחילתו של שלב שונה מבחינה 
. בו השלטון נמצא כולו בידי האחים המוסלמים, איכותית

מן : אלה מול אלה, מציאות זו מחלקת את העם לשני מחנות
ואיתו התארגנויות הצעירים , נמצא רוב העם, הצד האחד

נמצאת ,  מן הצד האחר;והכוחות הדמוקרטיים והמתקדמים
מדיניות ריאקציונית  וציאה לפועלהמ, הרשות המבצעת

ומשרתת , דוגלת במדינה המבוססת על דת, דמוקרטית-ואנטי
  .ל אנשי העסקים והמשקיעים הגדוליםשאת האינטרסים 

  

בו עמדותיהם , משלב ביניים מעורפל, אם כך,     המאבק עבר
 אל שלב, ורותשל רבים מהאישים ומהארגונים לא היו בר

  . מחדש של המפה הפוליטית- עיצובבו מתרחש , גבוה יותר
  

 –ובפרט , אנו קוראים לכוחות הדמוקרטיים, על כן    
לקראת המאבקים שתף פעולה ל, לכוחות הסוציאליסטיים

למען  ונחישות הקרבה ותדרוש. ם לבואהגדולים העתידי
, יויח לציבור את זכויותאשר יבט, גל מהפכני נוסףיצירת 

  .חופש וצדק חברתי ויגשים, ישמור על כבוד האדם



  

 7/תרבות 
 

  

  וולכיזם
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

 הסלילים של 7", יאיר קדרכותרת המשנה של סרטו של     
יא ה, העוסק בחייה של המשוררת, "יונה וולך

אל קדר בראיון לתוכנית שכשנ". אוטוביוגרפיה תיעודית"
ל בין הביוגרפיה שכתב יגאל סרנה לבין  מה ההבד,טלוויזיה

 ואילו ,פיהענה בפסקנות שסרנה כתב ביוגר, הסרט שלו
  . הוא אוטוביוגרפיה –שלו הסרט 

 בנוגע ,באיזה עולם יש מעמד אונטולוגי לקביעה כזו    
, אומנם? שה שמתה לפני עשרים ושבע שניםיאסרט על ל

 ראיון – הסרט מבוסס ברובו על שבעת סלילי ההקלטה
 כשהייתה מאושפזת בבית , עם וולךהלית ישורוןשערכה 

  . חולים בסוף ימיה
נשמע לאורך , על גבי הסלילים שתועד, ולה של וולךק    

 לגבור על קולו של קדר האם זהו קול חזק דיו בשביל. הסרט
  ? וליצור את הסרט בדמותו כאוטוביוגרפיה,הבמאי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
המראיינת שאחראית על עיצוב אקט המסירה היא הלית     

ל תוך  ומתווכת את הסלילים א, היא בעלת הסלילים.ישורון
מיניות , דבריה של וולך מושמים בסימן תמיהה. הסרט

כל  " כי,ישורון קובעת בפסקנות. טרגדיה אישיתהופכת ל
   ". זאת בדידות נוראה–כל האוננות , כל המיניות, המין

 ליפול שבי בביוגרפיה הצבעונית של לא קשהנראה כי זה     
 ,נזריםמ,  שמכילה מרכיבים רומנטיים רבים כמו שיגעון,וולך

אך האם החדשנות של התעסקות גלויה . ואהבות מרובות
וכך גם ? אינה ראויה למקום מובלט יותר, במיניות ובשיגעון

 ,ה שמרניתשיטתית של מהי נשיות על רקע תקופהחקירה ה
   ?בה רווחת תודעה קולקטיבית

לאה גולדברג  ",ו הקודם של קדרהסרט מצטרף לסרט    
המיזם של קדר ". העברים"ים  בסדרת הסרט,"בחמישה בתים

אל שני סרטים .  התרבות הישראליתלתעד אתמור ומבקש לש
  .  "תשע הנשמות של חיים נחמן ביאליק " בקרוביצטרףאלו 

הסרט אינו , ם וציטוטים מפי וולךימבחינת פרטים ביוגרפי    
מעריצי וולך מושבעים יתקשו . מוסיף הרבה על הביוגרפיה

 שיצרו ,הפרשנויות הויזואליותחלק מ. למצוא בו חידוש
  בהדרכת,ויצומכללת סטודנטים מהמחלקה לעיצוב גרפי ב

 ,חן  אכן מספקים פרשנות מלאת,Jewboy אמן האנימציה
  . מתוך ההקלטותמונולוגים לשירה ול,עימהנולעיתים מ

מדובר בתשובות . לא מדובר פה במונולוגים,     אבקש לדייק
פרסמה , תה מיודעת עמהעם מי שהיי, שנתנה וולך בראיון
     . ואף בת פלוגתא מדי פעם, "חדרים"משירתה בכתב העת 

  

 פעם לדירת הגג של וולך הבסרט מספרת ישורון איך הגיע    
פלטה , וולך פתחה את הדלת.  יחד עם מנחם בן,אביב-בתל

  .  וטרקה בפניהם את הדלת',זה אתם, אה': לעברם
מונולוגי של וולך מקבל ממדים -הווידוי הכמו,  לפתע   

ו העיקה עליה האם כשהיא מנתחת את האופן ב. דיאלוגיים
יש בכך איזו , את כתיבתה וטרדה חברת מבקרים מזדמנים

? השורות המכוונת לקשר שלה עם ישורון- בין-התנצלות
  ?איזה הסבר מאוחר שאמור לבאר שנים של נתק

מידה שהוא  האם הסרט אינו על ישורון בה ב.    קשה לומר
 מערכת תוקף מנפחדמותה של ישורון צוברת ? על וולך

ניתוחים  שמבוטאת בהקלטות וב,היחסים שלה עם וולך
  .דמותה של וולךשערכה ל

    האם ביוגרפיה שמתעדת משוררת יכולה לעשות זאת 
האם אני כצופה בסרט יודעת ? במנותק מפרטים ביוגראפיים

פורקה ונבנתה לנגד נראה כי הדמות ש? משהו חדש על וולך
עיניי היא במידה רבה דמותה של המשוררת ומתרגמת פרוסט 

  .בתו של המשורר הנודע אבות ישורון, הלית ישורון
ורסת כי על סרט תיעודי גר שא ,ג כאן תפיסה מיושנתיאצ    

הרי שואף הפרויקט של קדר  .לחדש דבר מה על מושאו
ות כרות מחודשת עם מורשתן של גדולילהחייאה ולה

אינו  סרטו הקצבי והיפה לעין ,זומבחינה . הספרות העברית
 הוא נמנע ,שלמרות שהסרט מהנה, במידה רבה נראה. מספק

  .   המתהווה של וולךמלתרום לדמותה הציבורית
". הפראות בהתגלמותה"קדר תיאר בראיון את וולך בתור     

 סתירות יכול לספק נרטיב  שמנסה לתאר דמות רבתהאם סרט
 נבחן , ברגע בו פעלה,האם מיקומה של וולך ?רילינא

 או שיש בסרט ניסיון לרהביליטציה ,בהתאם לרוח תקופה
   ? בהם שיגעון ורוחניות הפכו לתיוגים מקובלים,רוח ימינוב

 ,ואכן .אנימציות בסרט הן פסיכדליות למדיחלק מה    
 אך .הן מבטאות היטב את רוחם של השיריםפעמים רבות 
 לתאר אותה כמי .ניכר ניסיון לנרמל את וולך –יחד עם זאת 

אך הייתה נבלעת בקלות ברחוב , שאולי הקדימה את זמנה
   .אביבי של היום-התל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
. 'וולכיזם'בשם   המוצגת בסרטאציע לכנות את התופעה    

אנשים שמשווים עצמם . אי שם במרווח בין סדיזם למזוכיזם
כאילו המשוררת .  יונה וולךאו חשים את עצמם כאילו היו

  . מדברת מגרונם
כמעט , אזי יצירת סרט על וולך הופכת לחוויה רליגיוזית    

 בכוח של חיות ,המתה היפה הופכת חיה. חוויה חוץ גופית
כוחה של . פואטית וכישרון לא מבוטל לחיים בלתי רגילים

הפרסונה של וולך השתמר יפה ביצירותיהם של מעריצים 
 כמו יגאל סרנה בביוגרפיה ויאיר קדר , דמותהשמפארים את

  .  באוטוביוגרפיה
מועדי הקרנות בסינמטקים ברחבי הארץ מתפרסמים באתר     

     yona-film.com : הסרט
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העיניים מלאות . מאוחר בלילה ולא יכולה ללכת לישון    "
 והבטן מתהפכת מהשאלה על ,דמעות כבר כמה שעות טובות

בכיכר , בעיניים ממש',  היום ראיתי לינץ…שאובדן צלם אנו
כך כתבה פעילה בעמותה , "מרכז העיר ירושליםב, ציון

-במערבהפעילה הייתה עדה לתקיפה אלימה . לנוער בסיכון
 תקפו שלושה הם .)17.8(שביצעו עשרות בני נוער , ירושלים

  .ופצעו אחד מהם קשות, ממזרח העיר, צעירים פלסטינים
הגענו : "הפעילה בפרופיל הפייסבוק שלהמספרת     

,  ולא עברה חצי שעה,יכר ציוןכלהתנדבות הרגילה שלנו ב
. עלו בקולי קולות' ... ערבי הוא בן,יהודי הוא נשמה'וצעקות 

 להכות למוות ממש וחלה ו,ותקבצה ווערים רצעשרות נ
  ".יהודה-  שהלכו בנחת במדרחוב בן,שלושה נערים ערבים

 המשיכו ,כשאחד מהנערים הערבים כשל ונפל לרצפה    "
העיניים ,  הוא איבד את ההכרה.הנערים לבעוט בו בראש

 ואז הבועטים ברחו והשאר ,זווית הראש התעוותה, התגלגלו
  .כתבה, "צועקים עם שנאה בעיניים, גל מסביבהתקבצו במע

 ,כששני מתנדבים שלנו נכנסו לתוך המעגל": עוד הוסיפה    
 התחילו המוני נערים מסביב ,לבצע החייאהולנסות 

הוא 'לדבריהם .. .להתמרמר בקול על שאנחנו מנשימים ערבי
מגיע   וזה,ערבי והם לא צריכים להסתובב לנו במרכז העיר

  "....'סוף-י ככה הם יפחדו סוףכי אול –להם 
לאחר , התעורר למחרת התקיפה, 17בן ,     הנער הפצוע

אך לא זכר פרטים , הוא הצליח לדבר. שהיה שרוי בתרדמת
התעוררתי בבית ... אני לא זוכר כלום: "הקשורים בתקיפה

  ".אני כל הזמן רועד, החולים עם הרבה כאבים בכל הגוף
סירבו , רת שדיווחו על האירוע    יצוין כי חלק מכלי התקשו

תיארו , במקום זאת.  כפי שראוי היה לכנותו– 'לינץלכנותו 
  ".קטטה בין קבוצות של נערים"את התקיפה האלימה בתור 
ביניהם חברי ,  איש200-הפגינו כ,     בתגובה למקרה המזעזע

, )18.8(מול בית ראש הממשלה בירושלים , ש"י וחד"מק
  ". אחראית לאלימות–ענות ממשלת הגז"תחת הסיסמא 

או ' תפוחים רקובים'    יהיו מי שיטענו שמדובר במספר 
   מן  נחתה לא ערבים  נגד  האלימות  אך   . שוליים  בתופעת

  
  
  
  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
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שיש מי שזרעו , הגזענות צמחה על קרקע של הסתה. השמיים

  .בה זרעים של שנאה וזיבלו אותה בדשנים של הסתה
הדני ,     לו היה זה תלוי אך ורק ברצונם של המירי רגבים

 דור –והאופיר אקוניסים ,  ליברמניםהאביגדור, דנונים
  .הצעירים היה כולו כעור כמוהם ואלים כמוהם

  

  הישג למאבק עובדי הקבלן בכנסת
בית הדין המחוזי :     הישג במאבק עובדי הקבלן בכנסת

מנהיגת עובדי , שירה כהןכי ) 16.8(לעבודה בירושלים פסק 
בע כי וק, פוטרה כי ניסתה להקים ועד עובדים, מזנון הכנסת

  .יש להשיבה לעבודה ולשלם לה הוצאות משפט
יצאו למאבק לשיפור תנאי , בהנהגתה של כהן,     העובדים

המאבק אומנם הסתיים בניצחונם של חלק . העסקתם
  . אך היא עצמה פוטרה, מהעובדים

  

  41-עראקיב נהרס בפעם ה-הכפר אל
-ושלושה ימים לפני חג עיד אל,     בעיצומו של צום הרמדאן

את , 41-בפעם ה, הגיעו דחפורים ושוטרים כדי להרוס, יטרפ
  .עראקיב בנגב-הכפר אל

היא תכנית להקמה ,     העילה הרשמית להריסת בתי הכפר
  . באזור מבואות ערד, של שבעה יישובים יהודים חדשים

  
  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  19:30בשעה ,  באוגוסט22, ביום רביעי
  

   היום קובה 

   בפרשת דרכיםחברה וכלכלה
  

, )א"ת' אוניב (אפרים דוידיר "ערב עם ד
  של אמריקה הלטיניתיסטוריה פוליטית מתמחה בה

  

  050-5913015: לפרטים. הכניסה חופשית
  

  ש"סיות של חד"פורום העו
  

שבמסגרת (    הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים 
, ן להצטרףהמועד האחרו. 29.1.2013-יתקיימו ב) ההסתדרות

  .30.9.2012הוא , ת להצביע בבחירות/על מנת להיות זכאי

ש קורא לעובדות ולעובדים "סיות של חד"    פורום העו
להבטיח את חברותם , ים/ים וערביות/יהודיות, סוציאליים

  .באיגוד ואת זכאותם להשתתף בבחירות

  050-6521650: לפרטים


