
  
  

  
 מאיימת במתקפה–ובמקביל , הממשלה מייקרת את המחירים ומגדילה את האבטלה

        
 לישיבת )29.8(שעבר שבוע במליאת הכנסת התכנסה     

. חמישים חברי כנסת דרישתם שלבעקבות , פגרה מיוחדת
הדיונים התקיימו בסימן התייקרות המחירים במשק וגל 

אמר , וחמד ברכהמכ "ח, ש"ר חד" יו.הפיטורים הנרחב
 ובמגזר הערביבכלל  בפריפריה ,נתוני האבטלה"כי בדיון 
 הכללי שיעורגבוהים באופן משמעותי ביחס ל, בפרט
מגזר הערבי ב, לשם השוואה. ם אחוזי7עומד על ה ,במשק

 מגיעים הממשלהשרי .  אחוז25-בוה משיעור האבטלה ג
 היבניתוכניות כדי לקדם לא  בכפרים הערביים לבקר

    ".בפריימריז  אלא כדי לקדם את מעמדם,תוחופי
: כ ברכה"עוד סיפר ח    

זה עתה חזרתי מהפגנה "
, 'פניציה ' מפעלשל עובדי

מפגינים בכניסה אשר 
מאות מדובר ב. לכנסת

עומדים בפני  העובדים
, סכנת סגירת המפעל

 ובדןאסגירה אשר תוביל ל
מאות של  תןפרנס

בכאלף מדובר  .משפחות
יכנסו י אשר ,עובדים

  ".למעגל האבטלה
: כ ברכה הדגיש"ח    

בימים האחרונים פורסמו "
 לא שמע עלכי טוען שר האוצר  ו,הקשיםנתוני האבטלה 

 ועל וי על קהות חושעידהרק מאמירה זו . כך דבר
ממחיש בחריפות זה דבר . עובדיםה  למצוקתוהתכחשות

  ."ההשתעבדות המוחלטת של הממשלה לבעלי ההוןאת 
  

  ...מוחלשיםמקצצים מה
 ,תקציבבקיצוץ דיון האחרון בבכי , כ ברכה סיפר"ח    

 שמעתי את סגן שר האוצר", לפגרה הכנסת ביום יציאת
, ערך מוסףמס בשבחו של  מדבר ]ס"מש, אמנון כהן[

העשירים צורכים כי סיפר לנו הוא . שהוא מס רגרסיבי
מאיפה התיאוריה . הם עיקר המשלמים –ולכן , ותרי

  ".?מאיפה הוא המציא אותה? אתהכלכלית הז

  
אילו אדם  ו,ג עגבניות"שני ק כאשר אדם עשיר ירכוש גם    "

השכבות  יישאועיקר הנטל בעדיין ,  בלבד גרם200 קנהעני י
שאינה , מ של שקל או שניים"ה תוספת מעאות. העממיות

להיחשב סכום כסף גדול עשויה , משמעותית עבור אדם עשיר
וקבע , ברכהכ "הסביר ח, "עבור אדם שחי מתחת לקו העוני

אף  שקל ו5,000,  שקל1,000תשלום מס נוסף של "כי 
   ". זה כמו להתעטשן העליוןהאלפיומבחינת  – שקל 10,000

  
  כדי שמבקשי צדק חברתי ישלמו את המחיר...

רה י את מחמיםומי שמשל, כלכלת המלחמה כבר כאן"    
אנשים שביקשו  אותם האל

דב כ "חהוסיף , "צדק חברתי

השלים אשר , )ש"חד (חנין
את הניתוח של עמיתו 

הממשלה מבקשת  " .לסיעה
מאיתנו להתחיל ולשלם 

מיליארד  30תשלום בגובה 
 מחיר  זהו–שקלים 

  . "המלחמה
המתכוננת , ממשלת הימין    

אומרת לכאורה , למלחמה
, מצד אחד: דברים סותרים

שרד האוצר ממשיכים במ
אי של "לטעון כי המשק הוא 

כי המשק , מצד שני קובעים; "צמיחה בעת צונאמי כלכלי
" יהדק את החגורה"ואין מנוס מכך שהציבור , גולש למשבר

מסתבר ? שיגעון? פיצול אישיות. וישלם את המחיר
,  של המעמד השליטההיגיון המעמדי: היגיוןשיגעון יש בש

  .של מעמד בעלי ההון
    ללא קשר לשאלה מהו התירוץ האחרון בו אוחזת 

: המדיניות היא אחת, הממשלה כדי להצדיק את מדיניותה
המשך הכבדת נטל המסים , המשך מתן הטבות במס לעשירים

ממשלת נתניהו נחושה . והתשלומים על ציבור העובדים
 ,והיא פועלת, ליברלית-  הניאו הכלכליתלהמשיך במדיניותה

 ,העמוק את רוח השינוי החברתי ק ככל שניתןכדי לקבור עמו
  .2011בקיץ בעוצמה שנשבה בישראל 
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  ברכת הרב לרגל תחילת שנת הלימודים 
אדם ששם את בניו ללמוד בבית ספר חילוני פסול מלהיות "

אבל . אפילו אם הוא שומר מצוות ומתפלל. שליח ציבור
אלא , מכיוון שהוא לא מקפיד שבניו ילכו ללמוד תורה

נהיים , הם יוצאים לתרבות רעה, הולכים לבית ספר חילוני
שמי שלומדים בבית , זה אנו רואים בעיניים שלנו. שעיםר

        . "אין להם דת ודין, ספר חילוני יוצאים לתרבות רעה
  )19.8 ,"ישראל היום", הרב עובדיה יוסף(

  

  איסורים וציפיות
, ]נגד המלחמה באיראן[אני חושב שיש הצדקה להפגנות "

אלה . ש"אבל אסור שאלה יהיו הפגנות שוליים קטנות של חד
הייתי . ריכות להיות הפגנות גדולות מאוד של המיינסטריםצ

יובילו את המאבק ' מצפה ששאול מופז ושלי יחימוביץ
   ".הציבורי נגד התקיפה באיראן

  )17.8, "הארץ",  ר לשעבר של מרצ"יו, יוסי ביילין(
  

   אבל המלחמה בסדר,היהודים בפאניקה
 מכניסה את כל היהודיםסביב התקיפה באיראן הדברת "

כבר כמה חודשים יש לנו מקרים רבים של . בעולם לפאניקה
יה ישכל הפרטים בנוגע לעל זאת כבר אחרי, היביטול עלי

 כאשר תעבור המלחמה הגרעינית': אחד אמר לי. נסגרו
לזקוף   יש,זאתעם  .'אחרי זה אנחנו נבוא –במזרח התיכון 

שלא השאירה , לזכותה של ממשלת ישראל בראשות נתניהו
  ".ישראל תתקוף, לא יתקוף ק שאם העולםשום ספ

  )19.8', רשת ב, ר הסוכנות היהודית"יו, נתן שרנסקי(
  

  חשאיתשליחות 
 במסע לחצים על הסיעות בנימין נתניהוראש הממשלה "

-לתמיכה אפשרית בתקיפה צבאית, החרדיות בקואליציה
, ביום שישי האחרון .ישראלית על מתקני הגרעין באיראן

 לביתו של יעקב עמידרור, לביטחון לאומיהגיע ראש המטה 
עובדיה יוסף מרן הגאון רבי , ס"מנהיגה הרוחני של תנועת ש

טחוני נכנס יהגורם הב .בשכונת הר נוף בירושלים, א"שליט
ר " כשהוא מלווה ביו,אל הבית תחת מעטה חשאיות כבד

  ". אלי ישי, סגן ראש הממשלה ושר הפנים, ס"ש
  )20.8, "כיכר השבת("

  

   העשוקיםמגן
כרגע מופנה האפרטהייד של דרום אפריקה כלפי ישראל "

במקום לקבל החלטה על . עצמה ונגד כורים בדרום אפריקה
רצוי היה , ]תוצרת ההתנחלויות[סימון מוצרים ישראליים 

 כורים 34- תקבל החלטות אמיצות בנוגע לפ"אשממשלת דר
  ". שיפור בתנאי עבודתם ל ביקשוו שבסך הכ,חפים מפשע

  )23.8, "וואלה ",סגן שר החוץ ,דני אילון(

  

  מכתבים למערכת
  

  פרובוקציה חמורה במסגד בבאר שבע
תלונה במשטרה נגד ראש עיריית     בשבוע שעבר הגשתי 

בחצר " חגיגת יין"אשר עומדים לקיים , באר שבע והנהלתה
 ברגשות ותפוגע קשצעד זה  .המסגד העתיק של באר שבע

  .ץ" ומנוגד לחוק ולהחלטת בג,המוסלמים בארץ ובעולם
" חגיגת בשר חזיר"במסגד דומה לקיום " חגיגת יין"יום     ק

 מישהו  כי אילו במדינה כלשהי היה,אין ספק. בבית כנסת
הייתה מדינת ישראל , מסוג זהמתכנן ארוחה פרובוקטיבית 

 .     ובצדק, זאת והופכת עולמות כדי למנוע נרגשת ונרעשת

בכל מקום אחר הייתה להתקיים  יכולה "חגיגת היין    "
 .מקומם מדובר בצעד –ולכן ,  בחצר המסגדו דווקאלא, בעיר

  באגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראלאנו
 .דורשים לבטל את המעשה הפוגעני

ששירת את ,  כי המסגד הגדול של באר שבע,ראוי להזכיר    
משמש כיום  ,תושבי העיר הערבים בתקופת המנדט הבריטי

  . 1948שנת שמש כבית תפילה בחדל מללאחר ש, כמוזיאון
קבע בית המשפט ,  שהוגשה לפני כעשורבעקבות עתירה    

במסגרת מתחם המוזיאונים " כי ,)027311/ץ "בג(העליון 
כלומר [ייועד המבנה נשוא העתירה ' מוזיאון הנגב'הקרוי 
אופן ב, סלאם ועמי המזרחיכמוזיאון לתרבות הא] המסגד

". סלאםישיבטיח מתן ביטוי להיבטים שונים של תרבות הא
א נעשתה ול,  בלבדמאז ועד היום נותרה החלטה זו על הנייר

  .כל פעולה למימושה
להבטיח מתן ביטוי להיבטים של תרבות "במקום     
מתכננים לעשות שם  , בית המשפטכפי שהורה  ,"סלאםיהא

   .של כל מוסלמי שכמוהו כיריקה בפניו ,מעשה פרובוקציה
  לוד ,נורי אלעוקבי

   

  קללה ומגשימיה
  

  יוסי סגולמאת 
 

ניצב  שעברעבירות מין בדבר מאז שהתפרסמו החשדות     
לגבי . לא הסתירו את שמחתםשרבים בימין היו , ניסו שחם

טען כי נ, בתקופת ההתנתקות התבטא נגד המתנחליםש, שחם
" קללה" מהבין הנפגעים". קללת ההתנתקות"גם עליו חלה 

  .אהוד אולמרטאת משה קצב ומקובל למנות גם את 
שהפילה , "קללה"טבעי העומד מאחורי ה-אין דבר על    אך 

מדובר בעזרתם הפעילה של . אישי ציבור שתמכו בהתנתקות
  .אשר סייעו לאישי ציבור אלה ליפול, אנשי ימין

צעו במשך כל חייו בהתעבירות המין של משה קצב     
אלא ,  הדברים לא פורסמו ולא הודלפו, איכשהו.הפוליטיים
חלק . שקצב הביע תמיכה מהוססת בהתנתקותרק לאחר 

האישום נגד אולמרט התבסס על עדותו של כתב נכבד מ
, שניםבמשך שתק ר שא, איש ימין מובהק, טלנסקימוריס 

בשני . עזב את הליכודופצה את פיו רק לאחר שאולמרט 
על ת מצד אלה שידעו המקרים התקיימה שתיקה ממושכ

  . ייתכן שמסיבות אידיאולוגיות–אודות העבירה 
שירתו בנאמנות את סדר היום אותם מנהיגי ימין ל עוד כ    

ששינו מעט לאחר .  סביבםקשר השתיקה נמשך, של הכיבוש
מי כי  ,מכך עולה .למשטרהמיד נמצא מי שפנה , את המנגינה

רקוד לפי לתמיד חייב לה, לפשוע בסתרשרוצה להמשיך 
  .החליל שלהם



  

 3 /עובדים
 

  

   לא לבד10עובדי ערוץ 
  

   יוצאים למאבק" פלאפון"- ו" הארץ", "מעריב" גם עובדי 

  
    בשבועיים האחרונים נרשם גל של מאבקי עובדים בענפי 

במחאה על הכוונות לפטר עובדים או , התקשורת השונים
  .לסגור מקומות עבודות

 עיתונאים 500-כאשר למעלה מ,     הירייה הראשונה נורתה
אביב נגד - הפגינו מול קריית הממשלה בתל10ערוץ ועובדי 

, "זו הדרך"-דיווח ב' ר (סגירת התחנה והפיטורים הצפויים
 גם עובדים, לאות סולידריות, בהפגנה השתתפו. )29.8

  .1 ומערוץ 2 מערוץ ועיתונאים
 גם 10הצטרפו אל עובדי ערוץ ,     במרוצת השבוע שעבר

 וכן עובדי חברת ,"הארץ"-ו" מעריב"עיתונאי ועובדי 
בקרוב עומדים להצטרף ". פלאפון"התקשורת הוותיקה 

  .ורשות השידור" ידיעות אחרונות"למאבק גם עיתונאי 
:  בענף התקשורתהמכנה המשותף של כל המאבקים    

. נלחמים על הפרנסה, נלחמים על הבית
, אף מתאגדיםהעובדים , במקרים מסוימים

נוי שי. כדי לנהל את המערכה טוב יותר
מבורך זה במגמת המאבקים המעמדיים 

מקורו בקפיצה התודעתית  ,בישראל
שנולדה במהלך ובעקבות המחאה 

: 2011קיץ החברתית ההמונית של 
, העובדים מבינים כי יש להם כוח

) לרוב במסגרת ההסתדרות(ומתארגנים 
כדי לתרגם כוח זה למאבקים למען 

  .זכויות
ת כשנאלצה ההסתדרו, בעשור האחרון    

להתמודד עם סכנת פיטורים שריחפה מעל עובדים במקום 
ומתן -בניהול משא, בדרך כלל, היא הסתפקה, עבודה מסוים

וגם . למען קבלת פיצויי פיטורין מוגדלים עבור המפוטרים
פעל ועד עובדים רק במקומות בהם עשתה את המעט הזה 

ואילו . הסכם קיבוציהייתה שותפה לבהם שאו , הסתדרותי
המחאה נגד  –היו מאוגדים ת בהם העובדים לא במקומו

  . בקול ענות חלושהההסתיימהפיטורים 
וצדק , דור חדש של עובדים דורש צדק חברתי, כעת    

עובדה כי נוכחותה ה. מקום העבודהבחברתי מתחיל 
, הצטמצמה דרמטית המחאה החברתית ברחובות של תנועת

של ורה המחאה לובשת צ.  הפסקתה המוחלטת– האין פירוש
  . מאבקי עובדים

ענף התקשורת התקיימו בהפגנות של עובדים ,     ואכן
, רמת גןב, ירושליםב, אביב-בתלבשבועיים האחרונים 

ניתן היה . יישובים נוספיםבמבשרת ציון וב, נשרב, קיסריהב
יו תמול ב, בתי השריםמול , ם מול הכנסתמפגינילהבחין ב

, יםל"ול בתי המנכמ,  ראש הממשלה בירושלים ובקיסריהשל
להיאבק הניסיון  אך .צמתים מרכזיים בערים הגדולותבו

   .מעטיםא  בקשיים ל, ברוב המקרים,נתקל
  

  סחיטה ואיומים: פלאפוןהנהלת 
בית הדין האזורי לעבודה זו החלטת ,     דוגמא לקושי כזה

את התארגנות , בצעד תקדימי, לעצור) 31.8 (אביב-בתל
בתום דיון , זאת". פלאפון"העובדים בחברת התקשורת 

ר שא להוציא צו בו ביקשה מבית הדין, ההסתדרותשיזמה 
  . למנוע מעובדיה להתארגן"פלאפון"יאסור על הנהלת 

  כי מאז החלה התארגנות העובדים,ההסתדרות נמסר    מ
, לאיים על העובדיםמנסה ההנהלה , בחברת פלאפון

במטרה , זאת. על טופסי ויתור, שלא כחוק, ולהחתימם
  .להכשיל את הניסיון להקים ועד עובדים יציג בחברה

מאות מתוכם ,  עובדים4,000-כמועסקים חברת פלאפון ב    
פעם ראשונה הזו  .הסתדרות על טופסי הצטרפות לכבר חתמו

  . שעובדי חברה סלולרית מתאגדים בהסתדרות
בו ,  ערמומיהנהלת פלאפון הפיצה בקרב העובדים מכתב    

 יחד עם קומץ ,בימים האחרונים פועלת ההסתדרות ":נאמר
. להקמת ארגון עובדים בחברתנו, עובדים המשמשים כנציגיה

 כי הצלחת פלאפון בשוק התחרותי תלויה ,לשכנע מנסיםהם 
חשוב לנו להציג . עובדים בהקמת ועד

כדי שתוכל , ונותבפניך את העובדות הנכ
האם לתמוך , מושכלת לקבל החלטה

בהפיכת פלאפון לחברה המנוהלת 
 ".באמצעות ועד עובדים

 עולה המאמץ שלמכתב מניסוח ה    
 שלא כדי,  את העובדיםהפחידההנהלה ל

פגיעה ביכולתנו  ": להתארגנותפוצטרי
, לפעול כשווה בין שווים בשוק התחרותי

הצלחת ב משמעותה המיידית היא פגיעה
ביטחון התעסוקתי בבהכנסותיה ו, החברה

" שווה בין שווים"במושג . "של עובדיה
  .חברות אינם מאורגניםהשהעובדים ביתר , הכוונה היא

שממש סוחט , מתאר את הוועד כגוף עריץ  ההנהלה    מכתב
במקום שכישוריך והצלחתך המקצועית ": את העובדים

קבעו על ידי הוועד אלה יי, ותנאיך שכרך, יקבעו את קידומך
יגיע למאות ר שא  חבר יוטל על כולכם מס...וההסתדרות

כי  ,חשוב להבין.  שקלים1,000-ה ממעללואף , שקלים בשנה
  ". המס יוטל על כל העובדים, ישיגו מספיק חתימות הם אם

לא  ותחייבתהובו לחתום על מסמך     העובדים נקראו 
  שלקרוא באתרניתן לעל הלחצים  עוד .להצטרף להסתדרות

  pele.hitagdut.org.il: עובדי פלאפוןועד הפעולה של 

  
  קחיםהישגים ול

הם עבודה הסגירת מקומות נגד המאבקים נגד הפיטורים ו    
גם כדי לאותת לכלל אך , חיוניים כדי לשמור על הפרנסה

-ם המדיניות הניאוניתן להתמודד עמעמד העובדים כי 
  . העמקת האבטלהל האחראית ,ליברלית של הממשלה

 ניתן להצביע על שני, בתום שבועיים של מאבקים    
הממשלה מוכנה לדון :  חשוביםשהם זמניים אך, הישגים

" מעריב"הבעלים של עיתון ו ,10בהמשך הפעלתו של ערוץ 
  . החליטו לגנוז את תכנית הסגירה

ההסתדרות צריכה לנהל . נם מספיקיםהישגים אלה איאך     
שתקיף את ,  ולאו דווקא נקודתית,מערכה מעמדית כוללת

שנועדה , ות הממשלה והמעסיקיםנגד מדיני, ל העובדיםכל
  .לגרום לשכירים לשלם את מחיר המשבר הקפיטליסטי
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נגד אבק נ
  מציתי המלחמה

  

גילוי דעת של מפלגת ההמונים 
מפלגתם של , של איראן) טודה(

  ומוניסטים האיראניםהק
  

. כיוונים מסוכנים מאודבמתפתח , איראן,     מצבה של ארצנו
כך עולה מהדיווחים בתקשורת העולמית ומההצהרות 
המדאיגות ששמענו בשבועות האחרונים מפי קובעי 

  . ב ובאיראן"בארה, להמדיניות בישרא
כי ממשלתו ,     בחוגים מסוימים נטען

ימנית של בנימין נתניהו החליטה -הציונית
לפני , לתקוף את איראן בתקופה הקרובה

אומנם ראש . ב"הבחירות לנשיאות בארה
טען , מחרחר המלחמה, הממשלה הישראלי

כי ישראל מסוגלת לתקוף את איראן 
אך , ב"ללא עזרת ארה, "בצורה עצמאית"

מתרבים הסימנים לכך שישנו מאמץ מתואם 
המשותפת לחוגים , לייצר הרפתקה צבאית

  .השליטים בשתי המדינות
נקט המשטר ,     בשנים האחרונות

הריאקציוני השולט באיראן במדיניות 
לה היה תפקיד , מציאותית- הרפתקנית ובלתי

משמעותי ביצירת האיום הממשי על 
דוגמא . עצמאותה וריבונותה של ארצנו

הפרובוקציות המילוליות החריפות  ןה, לכך
אלה . שהשמיעו בכירי המשטר לאחרונה

מעידות על טיפשות פוליטית ועל חוסר הבנה מוחלט של 
כיצד פועלים באופן דיפלומטי להבטחת טובתו של , השאלה

  .העם וביטחונה של המולדת
פרובוקטיביים הזהרנו מפני דבריו השוב ושוב     
דוגמת אלה שהשמיע ביום , אד'של אחמדינגמטופשים וה

אד איים 'אחמדינג). 17.8(השישי האחרון של חודש הרמדאן 
וספג גינוי , אז פעם נוספת בהשמדתה המוחלטת של ישראל

כמו גם , גם בכירים נוספים באיראן. ם"ל האו"מפי מזכ
  .השמיעו בעקבותיו איומים דומים, בחיזבאללה בלבנון

  

  כסף לרווחה ולא למלחמה –עוצרים את נתניהו 
ביניהם , קיימו כמה עשרות מפגינים) 30.8(שבוע שעבר ב    

נגד תקיפה , משמרת מחאה בירושלים, ש"י וחד"פעילי מק
  .צבאית באיראן ונגד הגזירות הכלכליות של ממשלת נתניהו

שהתכנסו בכיכר פאריז שליד בית ראש ,     אל המפגינים
הצטרפו גם , ריקאיתהממשלה וצעדו אל הקונסוליה האמ

עוד השתתפו במשמרת . פעילים פלסטינים ממזרח העיר
  .ופעילי מרצ" המעברה"חברים בקבוצת 

. הרפתקה צבאית באיראן לא יכולה להבטיח ביטחון    "
תושבי כל ל האיום הקיומי הגדול ביותר עמלחמה כזו היא 

עדיין ניתן .  אבל אינה גזירת גורל–הסכנה איומה . האזור
  .נכתב בהודעה שפרסמו המארגנים, " את המלחמהלמנוע

  
אודות עמדת על     בכירים אמריקאיים מהססים לדבר גלויות 

אולם מיט . ב ביחס למתקפה צבאית ישראלית על איראן"ארה
, ב"מועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארה, רומני

רומני , למעשה. הודיע כי הוא יתייצב מאחורי מתקפה כזו
. זאת לנושא מרכזי במערכת הבחירות שלובחר להפוך 

ה זוכים בסקרים שני בבהתחשב בפער הקטן בתמיכה 
מסתמן כי הנשיא אובמה , המועמדים בבחירות לנשיאות

על מנת  , במתקפה ישראלית נגד איראן, קרוב לוודאי, יתמוך
  .ישראלי החזק בוושינגטון-שלא להתייצב נגד הלובי הפרו

כי , "מונטריאול גאזט" ביולי חשף העיתון הקנדי 30-    ב
קיים שיחות , יועצו של אובמה לביטחון לאומי, טום דונילון

בהן דנו במידת הגיבוי , מ נתניהו"מעמיקות ומפורטות עם רה
  .אם וכאשר תחליט לתקוף, ב לישראל"הצבאי שתעניק ארה

 אוגוסט ציטטה סוכנות הידיעות האיראניתב 20-    ב
ל צבא "רמטכ, הגנרל מרטין דאמפסידבריו של את " מאהר"

שר הצדיק את דבריהם הפושעים ומחרחרי א, ב"ארה
אל תופסת את האיום ישר: " של בכירים בישראלהמלחמה

שכן איראן גרעינית , במיוחדכחמור האיראני 
  ".מהווה סכנה לעצם קיומה

ר "כי יו, )20.8(דיווח " הארץ"    עיתון 
שיגר מכתב דחוף , שאול מופז, האופוזיציה

בו מתח ביקורת על התנהלותו , לנתניהו
בראיון שהעניק מופז . המדינית והביטחונית

הוא ביקש לקבל תשובות ברורות , צ"לגל
לגבי מידת מוכנותה של ישראל למלחמה עם 
איראן וכן לגבי התיאום עם הממשל 

  .האמריקאי
הכוחות המתקדמים , בועות האחרונים    בש
 ובמיוחד המפלגה –י השלום בישראל ושוחר

והחזית ) י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
 –) ש"חד(הדמוקרטית לשלום ולשוויון 

. מנהלים מערכה ציבורית נגד סכנת המלחמה
הסבורה כי מלחמה עם איראן תהיה , י"מק

קראה להעמיד את , אסון בקנה מידה גדול
המאבק נגד המתקפה הצבאית בראש סדר 

  .המחאהפעולות להגביר את ו, העדיפויות
    מפלגת טודה של איראן ניתחה את המצב המורכב 

את מדיניותה ההרפתקנית של כן ו, והמסוכן במזרח התיכון
, ערב הסעודית(של בעלות בריתה באזור , ב"ממשלת ארה

 המפלגה מודאגת .ושל האיחוד האירופי) קטאר וטורקיה
יטחונה של מההתפתחויות המסכנות את שלום האזור ואת ב

את מעמד העובדים מציבות התפתחויות אלה . ארצנו
  .אשר לא היה לו חלק ביצירתה, האיראני בפני סכנת מלחמה

    מפלגת טודה של איראן מגנה בחריפות את ראש ממשלת 
, נגד איראן" מתקפת מנע"-מאיים במפורש באשר , ישראל
מדיניות . ם"מפר בגלוי ובגסות את אמנת האו –ובכך 
פריאליזם האמריקאי ובעלי בריתו היא לעודד את האימ

שעלולה , ממשלת ישראל לנהוג בגלוי בצורה תוקפנית
  .להביא להתלקחות אזורית ולסכן את שלום העולם

    מפלגת טודה של איראן מאמינה כי התפתחותה ועתידה 
 –ובראשם , של איראן הם עניינו של העם האיראני בלבד

המכבדים את עצמאותה , יםהכוחות הדמוקרטיים והמתקדמ
לכל שוחרי אנו קוראים . הכלכלית והפוליטית של ארצנו

לחבור יחד , הצדק החברתי והשלום, הדמוקרטיה, החירות
,  התוקפניתכדי להציל את ארצנו מפני סכנת המלחמה

  . לאומיתבקידמה חברתית ובעצמאות, ולתמוך בדמוקרטיה
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  ?האם ייתכן פמיניזם ימני
  
  

  חדוה ישכרמאת 
  

 הנוספת בסדר ה פירסם לאחרונה רשימ"פורבס"המגזין     
זכו הנשים ש. מאה נשות צמרת בתחומי הפוליטיקה והעסקים

הרבה . השפעה פוליטית וכלכלית וכסף, מייצגות כוחבתואר 
ראשונות ברשימה נמנות שש נשים ה בין עשר ה.כסף

הממוקמת (הילרי קלינטון שרת החוץ שן וברא, אמריקאיות
קנצלרית , אנגלה מרקלאחרי , המאהבמקום השני ברשימת 

  ). גרמניה
 רובן כי במהלך הקריירות המופלאות שלהן, אפשר לשער    

 ספק אם אולם. יוצאות דופןנחישות ותעוזה להוכיח נדרשו 
 שלהןכוח עמדות הנצל את מספיק כדי לוחזקות אמיצות הן 

 האי ולקרזכות האשה על גופהמיכה בהבעת תל
נושא ההפלות וחופש הרבייה מסדר פוליטיקאים להסיר את ל

  .אחת ולתמיד, היום הפוליטי
הסתכנו בעבירה  אשר צרפתיותהנשים ה 343    

 1971אפריל בכאשר הצהירו , פליליהחוק העל 
עברו כי  ,"נובל אובזרווטר"עיתון מעל דפי ה

 הסיכון .שיעורמהן לאין נועזות היו  הפלה
וכעבור ארבע שנים בוטל , שלקחו השתלם

   . על הפסקת היריון יזומהבחוק הצרפתי האיסור 
  

  פמיניזם לפמיניזם מוגבל-בין אנטי
בהתבטאותו המחרידה הציבורי העיסוק     

 חבר הקונגרס, והנבערת של טוד אקין
גוף " אונס לגיטימי"בעת   כיטעןש, האמריקאי

ינו צריך להשכיח את א, האשה דוחה היריון
 המפלגה הרפובליקאיתנשות העובדה ש

חלקן מציגות את עצמן ר שא, ב"בארה
שותפות לעמדות הריאקציוניות של מפלגתן , כפמיניסטיות

להצעה לאמץ  ,למשל, הן שותפות. ביחס למעמד האשהגם 
מכל  הביצוע הפלעל במצע המפלגה סעיף שיאסור בחוק 

  .סיבה שהיא
על כך מתלוננות ב "בארהברליות פמיניסטיות לי    

הן . מהן את הפמיניזם" גונבות "השמרניותשהימניות 
 "פמיניסטיות למען חיים"הארגון מביאות לדוגמה את 

)Feminists For Life( , נשים ראויות למשהו טוב "שסיסמתו
  . פמיניסטית-היא לא פחות מאנטי" יותר מהפלה

נושאות ליות פמיניסטיות ליבר שגם ,האמת היאאולם     
 משכבות הולך בין נשיםהמתרחב ובאחריות לפער המעמדי 

 אמצעים ו בעלות השכלה אקדמית נשיםבין: חברתיות שונות
, חופש מינימאפשרים להן  ו,בעולם העבודהקדמים אותן מה
יצוע בנשים ממעמד הפועלים הזקוקות למימון ציבורי לבין ו

לות יפגע בעיקר ור גורף על הפיסא. היריון בלתי רצוית הפסק
  .נשים המשתייכות לקבוצה השנייהב

מדגישים  ליברלי- המרכזי הפמיניזם אתהמנחים הרעיונות     
העומדות האפשרויות  ואת ,האישיההישג של חשיבותו את 

זהו מסר שמדבר בעיקר . למימוש עצמי ולהצלחהפני נשים ב
.  החוששות משינוי רדיקלי,לנשים משכילות ממעמד הביניים

זכות להתחרות בגברים בתנאים  הפירושו שוויון ,ןעבור
  . שווים בשוק העבודה

כה הליברלי מנהל דיאלוג -הפמיניסטישיח השוויון     
עם כלכלת השוק החופשי והגלובלי ם הקפיטליזם ידידותי ע

   .להתנגד לואינם מוצאים סיבה ם ישמרנ- אולטרההגם שעד 
  

  להתעמת עם דיכוי ואפליית נשיםהצורך 
בעלות שררה ומעמד נשים הצמרת המפרסמות רשימות     

צביעות על מ, וגם אצלנו, במגזינים כלכליים בעולם
פמיניזם הליברלי בזירות הפוליטיות הצלחותיו של ה

נכשל כישלון הפמיניזם הליברלי , בה בעתאך . והכלכליות
הגל מטרתו העיקרית של וגדר כשה, בביעור הסקסיזםצורב 

בשנות ב "צמח בארהר שא, ניסטיתהשני של התנועה הפמי
  . של המאה העשרים70-השנות  ותחילת 60-ה

אין דרך להתעמת עם סקסיזם בלי להיאבק על זכות הנשים     
נשים ביחס ל ההחלטות ש, זאתהזכות ה. פריונןעל גופן ועל 

זו הסיבה שהימין . מלאהמאבק לשוויון הן ליבת , לאימהּות
קום אחר  ובכל מ,ב"בארהדמנטליסטי נהפו

  .  אינו מתכוון להרפות מנושא ההפלות,בעולם
המתעסק בשאלות של ייצוג נשים פמיניזם     

 הוא ,וויון ממשימאבק לשלא ב אך בעמדות כוח
תודעה . קליפה חסרת תוכןאשר לא יותר מ

פמיניסטית שאינה משולבת בחשיבה 
 הופכת את המאבק לשוויון ,סוציאליסטית

 של מלכות לתחרות על נוכחות ברשימות
המשרתות בעיקר את עצמן ואת  ,הכוורת

  . ן הן פועלותקרבבשהמערכות 
, פני נשים בהמסר המתקבל הוא שהכול פתוח    

כל השאר תלוי ששההצלחה מחכה להן בשער ו
 ,זהו מסר כוזב. שרונן ובשיווק עצמי נכוןירק בכ

 לשינוי ולקטיביהגורם להזנחת המאבק הק
אם ייתכן ה 'ובה לשאלההתש. חברתי למען כלל הנשים

 שהוא אפשרי כיוון שהוא , אפוא, היא?'פמיניזם ימני
אך . וזאת עובדה, מתקיים ברמת ההגדרה האישית של נשים

  . התשובה היא שלילית בהחלט – מכל בחינה עקרונית
 והפעילה הסופרת ,1976- בכבר ,     על כך כתבה

, לדבריה. ברברה ארנרייךמרקסיסטית -הפמיניסטית
שכל אשה בחברה א המסקנה וה יזם סוציאליסטיפמינ

, קפיטליסטית מגיעה אליה בהכרח מתוך ניסיונה בעבודהה
, חינוך הילדים, זוגההיחסים עם בני ,  החשבונותםתשלו

אי ההקשבה ההערות על איך שאנחנו נראות ו, עבודות הבית
איך הם על , הדברים הללואם את חושבת על כל  ":לקולנו

ומביטה סביבך , צריך לשנותשמה  עלו משתלבים יחד
 רעיוןללו לאת כל המחשבות החברו בחיפוש אחר מילים שי

  ".הגעת לפמיניזם סוציאליסטישכמעט , אחד
  

   דנות במעמדן המקצועיהסייעות בגני הילדים
 יתקיים 19:00-17:00בין השעות ,  בספטמבר10',     ביום ב

,  מסוגובמכללה למינהל בראשון לציון שולחן עגול ראשון
  . לגבי תפקיד הסייעות בגני הילדים ובחינוך המיוחד
בשיתוף ,     הכנס מאורגן בידי התארגנות הסייעות הארצית

והמשרד " משפטניות למען צדק חברתי –מעכי -איתך"עם 
  050-8497783: לפרטים. צ"לקידום מעמד האישה בראשל
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  ?חרם על איראן

  לא עבור התאגידים המקורבים
  

  צילי גולדנברגמאת 
  

    הממשל האמריקאי הולך בעקבות הדוגמא של ממשלת 
. ומעלה כל הזמן את רף האיומים והלחצים על איראן, ישראל

ב כמסוכנת כל "תכנית הגרעין האיראנית נתפסת בעיני ארה
עד ) ?..ותכנית השלום הישראלית(כך לשלום המזרח התיכון 

  .האוסרים על מסחר עם איראן, שנחקקו חוקי אמברגו
ויש , אלה יש מי שחלים עליו חוקים כי, שמסתבראלא     

 – לשלטון מקורביםחברות הענק והבנקים וה –אחרים 
  .הפטורים מציות לחוקי האמברגו

 ,חוק האמברגו לא חל עליהןר שארשימת החברות     
  יתכןי". יורק טיימס-ניו"-ב במאמר שנתייםכתפרסמה לפני ה
  

  רשמי מסע בעקבות 
  )4(ב "המחאה והחברה בארה    

  
  

  רציחות פשוטות
    

  

  ברנשטיין-דרה לוימאת 
      

, לפני למעלה מחודש,     כאשר המטוס שלי נחת בבוסטון
אימא שלי התקשרה , אביב-לאחר הטיסה הארוכה מתל

:  באוויר שני אירועים שקרו בזמן ששהיתיגבילעדכן אותי ל
שהצית עצמו באחת ההפגנות למען צדק , הפעיל משה סילמן

אדם חמוש פרץ לאולם , נוסף על כך; נפטר מפצעיו, חברתי
 12-ירה למוות ב, ב"קולנוע צפוף במדינת קולורדו בארה

  . צופים58איש ופצע 
לבית אדם  נכנס ,במדינת ויסקונסין,     שבועיים לאחר מכן

-וירה למוות ב, הנפוצה בהודו, תפילה השייך לדת הסיקהית
יורק הגיע - אדם שפוטר בעיר ניו, באותו חודש.  מתפללים6

, התפתח קרב יריות. וירה בעמית לעבודה, למקום עבודתו
  .ותשעה נפצעו, בין האיש לבין שוטרים שהגיעו למקום

, אודות מקרי אלימות אלהעל ב "    השיח הציבורי בארה
הטענה עליה חזרו . היוריםהתמקד ברובו במצבם הנפשי של 

הוא סבל , האיש היה משוגע: כלי התקשורת שוב ושוב
ולו רק היה מישהו מקשיב לו , ממחלת נפש שלא טופלה

  .כל זה יכול היה להימנע, ומעניק לו טיפול פסיכולוגי, בזמן
    התקשורת אומרת כי האנשים שביצעו פשעים אלה הם 

ה גישה ללא  המאפשרת לאזרחי–אולם המדינה , חולים
  . אינה נתפסת כחולה–הגבלה לכלי נשק 

 איש נהרגו 14,000-כי קרוב ל,  עולה2010    מנתוני שנת 
מעשי רצח מהסוג . ב כתוצאה משימוש בנשק חם"בארה

הרג המוני "- שנתפס בעיני התקשורת כ, שתואר מעלה
אבל הרוב הגדול של . כיסוי תקשורתי נרחבבזוכים , "ואקראי
או ,  במהלך מעשי שוד ואונסנרצחו/נהרגום  הנרצחי14,000

  .בריב בין מכרים
זו העובדה שכמעט ואין ,     מה שאיפשר רציחות אלה

. ב"מגבלה חוקית על רכישת נשק ברוב המדינות בארה
, ניתן פשוט להיכנס לחנות ולרכוש אקדח, במקומות רבים

  .ממש כאילו קונים תנור למטבח

 
 יומי ה מעניין לראות אבל , שחלו מאז שינויים ברשימה

בנק : התאגידים להן העניק הממשל האמריקאי פטור מהחוק
, מורגאן צ׳ייס,  סיטי גרופ,נרל אלקטריק'ג, אוף אמריקה

  .ועוד, קוקה קולה, דויטשה בנק, קטרפילר
הוא ,     הנימוק הרשמי למתן הפטור מהחוק לחברות אלה

הממשל מעניין לדעת כי "(!). טעמים הומאניטריים"
האמריקאי מגדיר כשיקול הומאניטרי את כניסת בנקים 

  ...מנוצלים באיראן-ותאגידים אלה אל השווקים הבלתי
נמצאת בין החברות החביבות על הממשל האמריקאי     

בעלות פרטית של הנמצאת ב, "לואי דרייפוס גרופ"חברת 
 עתקהון צברה  המשפחה . הצרפתיתמשפחת דרייפוס

זרעי סחר בב : בשוק המזון העולמיחבת נר שליטהבאמצעות
ברשות החברה , כךנוסף ל. עוד ו,סוכרב, סויהב, חיטה

גם . ומיזמים נוספים, קרנות גידור,  רבן"נדלגם מצויים 
  .משפחת הון זו קיבלה פטור וממשיכה לקיים סחר עם איראן

השיקול ,  כאשר מגדירים את איראן כאוייבשגם,     מסתבר
הוא השיקול ,  גבוה ככל האפשרהשיג רווח ל–העסקי 
ב "ארה. מתנהלים גם מול טהראן" עסקים כרגיל. "המכריע

, מאפשרת לחברות אלה לסחור ולמכור לא רק עם איראן
לחברת התעופה . אחרות" מסוכנות"אלא גם עם מדינות 

  .תר לסחור גם עם לוב וסודאןומ, למשל, "בואינג"והנשק 
לומטיה הגלויה הדיפ, ב"ארהבש,     מכך ניתן ללמוד

מה גדול . מכופפת את ראשה בפני הביזנס שמאחורי הקלעים
השבויות כבובות בידי , המרחק בין העמים לבין ממשלותיהם

  .ומשרתות את האינטרסים שלו בראש ובראשונה, ההון
  

  להגן על העובדים, רומנילבלום את 
  

  ון ווזיק'ון סטריטר וג'גמאת 
  

, ב"ה הרפובליקנית בארה    ביום השלישי של ועידת המפלג
מקצועיים הפגינו מחוץ לאולם -מאות פעילים איגוד

  . בעיר טמפה שבמדינת פלורידה, הוועידה
:  ועובדים מאורגנים אחרים הזהירופקידים, דוורים, מורים    

במידה ומיט . המושל הוא רפובליקני, אצלנו בפלורידה"
, ב"רומני ייבחר לנשיאות ארה

לצו אעובדים בארץ כולה י
זו ממדיניות דומה ללסבול 
  ".כאןהנהוגה 

ר ועד "יו,     סטיב ויסניאובסקי
העובדים בתאגיד התקשורת  

AT&T Century Link , סיפר כי
החברה בה עבד נקנתה בידי 

הדומה לחברת , חברת השקעות
בראשה עמד , "ביין קפיטל"

, מאז הרכישה. בעבר מיט רומני
שהיא , הפסיקה חברת ההשקעות

להפריש , לת העסקכעת בע
לאחרונה הם מנסים לבטל . "בור העובדים החדשיםעלפנסיה 

  .אמר, "לנו את השעות הנוספות
-נסבול כולנו מפיטורים וממיקור, אם רומני יהיה נשיא    "
 דוגמת – כפי שנוהגות לעשות חברות ההשקעות משמ, חוץ

אמר אדי , " לאחר שהן משתלטות על עסק–' ביין קפיטל'
 .בר דובר פדרציית האיגודים המקצועייםלשע, וייל

  
  , "פיפלז וורלד"

  הברית-צותרביטאון המפלגה הקומוניסטית של א
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לבנטיניות הבעקבות 
  חיפאיתה

        
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

            
טיבל פסבפעם השלישית יתקיים בספטמבר  13-11-ב    

זהו .  בחיפה במספר מוקדים לתרבות וספרות"סיפור חיפאי"
שואף לבטא קשת ר שאתרבותי -חברתי-פסטיבל פוליטי

,  ולעורר דיון ציבורי על היסטוריה,רחבה של קולות חיפאיים
  .תיד בחיפהתרבות וחזון לע

בוצה ק ," לשינוי חיפהטע"בהפקת     הפסטיבל הוא 
. גליה אביאני ובהם , ותרבותהפעילי חבר עצמאית של

 חלק וקחתלו" אשה לאשה" במרכז הפמיניסטי החבראיבאני 
חיפה בעשורים עיר בפעילות פוליטית ותרבותית רבה ב

  .האחרונים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ,מספרת אביאני, "שלוש שניםסיפור חיפאי התחיל לפני     "
 שאני רוצה כך התחלתי לחשוב על ,כןבערך שנתיים לפני "

נרטיבים  – צירוף שאני לא מתה עליו – לעשות משהו שיעלה
ן מושפעים אנחנו כל הזמ. ו כאן בחיפהנום שלאחרים בקי

על מה אחדותי יש לנו איזה סיפור . מאיזשהו סוציאליזציה
  . "שקורה כאן בישראל

דרך כלל בר שארצון לחשוף סיפורים של קבוצות ה    
הפך לקו המנחה של , מודרות משיח המיינסטרים בחיפה

קודם לחשוף את מה  ":אביאני מתארת את המאמץ. הקבוצה
 אנחנו ,לאורך שלוש השנים האלה. לתת לזה שם אחר. שכאן

 .יהצורותכל  על ,כמה לעבוד עם ההגמוניהעד תלבטות בה
  ".שש להיבלע בתוך הסיפור ההגמונייש לנו תמיד את הח

אנחנו ", ממשיכה אביאני, "אנחנו מעלים כל מיני קולות"    
 מהשותפים התו ואנחנו לא מסתירים א,נדה'אנשים עם אג

 שייקח אולי ,השאיפה שלי היא שבתהליך ארוך ומייגע. שלנו
 על ,חשוף יותר ויותר את הסיפורים האחריםנ ,כמה שנים

 ד חלק מהתודעה הקולקטיבית החיפאיתמנת שהם יהיו בעתי
  ".היום לא קיים דבר ש–

הוא כנראה הפסטיבל היחיד " סיפור חיפאי ",    כרגע
הרצון להשמיע . ספרות אלטרנטיבית בחיפהללתרבות ו

קולות של קבוצות שונות עלול להתמקם תחת המושג 
, קיים": האביאני נזהרת ממשגה ז". תרבותיות-רב"הבעייתי 
 הוא צריך להתבטא אצל כל .יבוי של תרבויותר, ללא ספק

  ".אבל ודאי שלא במימד הפוליטי, אחד בביתו ובקהילתו

  
 לאו דווקא של יוצרים, אך מתן ביטוי לקולות רבים    

. מאילוץנובע גם , יוצרים בעיר- קולקטיביםשל  או בודדים
אני מנסה . פות יפות מזווהתרבות העצמאית בחיפה ידעה תק

 על פיה העירייה אינה מעוניינת ,זה שליי התעל אביאני את
מפני שתמיכה כזו תיאלץ , לתמוך בתרבות עצמאית בחיפה

  .אותה לתמוך ביצירה פלסטינית
אני  ": ומעלה את המורכבות בקבוצה, אביאני נוטה להסכים

 מה שאני -  ולצערי,הרבה שנים בתחום הזה של אקטיביזם
קושי מין  זה ,נים בקשר עם אמנים פלסטיחווה לאורך השנים

 ,לשאלתי".  של פעילות התנדבותיתלדרך ארוכה תחייבלה
 'לא'-  במשיבהאביאני , האם מדובר בהתנגדות לנורמליזציה

לא תמיד זה  אבל ,יש גם את הסיפור על נורמליזציה. "נחרץ
 את רוצה למה, זה קשור לתפיסות של הערכים שלך .קשור

  ". את לא רוצה להשתייךלמה ו,להשתייך
    האם קבוצה הומוגנית יחסית יכולה לייצג היטב מגוון 

.  לייצוג הולםמנסה למצוא פתרוןנראה שהקבוצה ? קהילות
: שאומרת, "עט לשינוי חיפה" מאורלי נתןלשיחה מצטרפת 

יש כאן קהילה . אני רוצה להכיר את התרבות האתיופית"
גם מודרת וגם מאוד מסוגרת בתוך , שהיא גם מוחלשת

  ". אני רוצה להתערבב?  לעשותמה. עצמה
אנשים היגרו מכל . "אומרת נתן, לבנטיניות?     מהו החזון

מיני מקומות מסביב לים התיכון לערים כמו ביירות וכמו 
שחר -בת". שחר כתב על זה-אבא של בת. אלכסנדריה

היא בתו של , "עט לשינוי חיפה"חברת קבוצת , גורפינקל
". הכיוון מזרח"תב העת ממייסדי כ, גורן-מזאנוריצחק גו

קלין 'גורן במאמר את ז-ציטט גורמזאנו, "הלבנטיניות"
. היא הדרך היחידה לקשר אפשרי בינינו לבין שכנינו", כהנוב

שבמסגרתו , נסלול דרך לשלום, אם לא נפחד מלבנטיניזציה
לפחות , אם לא לשתף פעולה באופן ממשי, יוכלו רבים

  ". לגלות יותר סובלנות
  

  :ל ביתסיפורים ע
  המלצות על אירועים

  

 הקבוצזו . "נשים אופטימיות"אורלי נתן סקרנית לגבי     
ם י נש.שנתייםזה ממדי שבוע נפגשת ר שא, סאואדי ניסנומ

  . ולכן הן אופטימיות,מבוגרות שעברו הרבה דברים בחיים
כזה הוא  .ריםוכלא ממעניין לחשוף סיפורים אותי זה "    

, ד קריטיותווואדי בשנים מא של נשים שגדלו בןסיפור
מה ראו  ו,'48-היו שם ב הן .בשנות הארבעים והחמישים

שלא , על חנות הספרים של דאוד טורקי רותספהן מ. קרה
  ."יום זו חנות דגיםכ .מרכז תרבותיגם אלא , הייתה רק חנות

שכונת וואדי בוסיפורי בתים אחרים ,     סיפורים אלה
, בין כותלי חדרים"וע אפשר יהיה לשמוע באיר, ניסנאס

במרכז , 18:00בשעה , 11.9', שיתקיים ביום ג, "כותלי העיר
  .5סנט לוקס ' אשר ברח, מוסאווא

שיתקיים , "יוצרים סיפור חיפאי"גליה אביאני ממליצה על     
טבריה ' בבית הקהילתי ברח, 19:30בשעה , 11.9', ביום ג

עדנה בהנחיית , וכותביםוצרים באירוע יקחו חלק י. 15

הבית אודות על כולם כתבו ר שא, גורני וסלמאן נאטור
הבית הוא קטליזטור לדיון על הרבדים ", לדבריה .הקהילתי
  ."גלויים ובין אם נסתרים בין אם ,נו כאןחייבהשונים 

  

 : לקריאת בטקסטים של משתתפי הקבוצה

 sipurheifai.wordpress.com  
  

  :  של כל אירועי הפסטיבליה המלאה תוכנל

www.sipur.info     
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סירב לעשות צדק עם זכרה המחוזי בחיפה     בית המשפט 

שנדרסה למוות , ל קורי'רייצשל פעילת השלום האמריקאית 
בעת שניסתה , 2003ל בשנת "בעזה בידי דחפור של צה

לדחות את , )29.8(כך עולה מהחלטתו . הריסת בתיםלמנוע 
התביעה האזרחית שהגישה משפחתה של קורי נגד משרד 

אפשרות למנוע את התאונה הייתה לקורי ש תירוץב, הביטחון
  . למותה ועל כן המדינה אינה אשמה בהגרמהש

, שייצג את משפחתה של קורי, חוסיין אבו חוסייןד "עו    
אמר כי פסק הדין נתן חותמת והכשר לפגיעה בחייהם של 

וכי מדובר בפגיעה בזכויות האדם הנוגדת את , חפים מפשע
 כי המשפחה מתכוונת לערער ,הוסיףהוא . החוק הבינלאומי
פסק הדין לא מפתיע . "העליוןת המשפט על הפסיקה לבי

 שכן הוא מבוסס על עובדות מעוותות ומסולפות, אותנו
  . עורך הדיןאמר, "שהביא הצבא

: עוד נמסר מטעם המשפחה והפעילים שליוו את המשפט    
בו  למצב אפסק הדין הזה הוא עוד דוגמ, אם כי אינו מפתיע"

המדיניות של פטור מעונש גברה על עקרונות לקיחת 
מחאה ב נקטה שעתל קורי נהרגה ב'רייצ. האחריות וההגינות

, היום. בלתי אלימה נגד הריסת בתים ואי צדק ברצועת עזה
, בית המשפט נתן חותמת הכשר לנהלים פגומים ולא חוקיים

, פסק הדין מאשים את הקורבן. אשר לא הגנו על חיי אזרחים
  ". המדינה–במקום להצביע על האשם האמיתי 

  

  ש בסולידריות עם עובדי פניציה"חד
מול ) 29.8(הפגינו " פניציה"    מאות מעובדי מפעל הזכוכית 

ר "יו, מוחמד ברכהכ "אל המפגינים הצטרפו ח. הכנסת
, כאשר למפעל פניציה יש רווחים". דב חניןכ "וח, ש"חד

רק , למפעל יש בעיותאבל כאשר . נהנים מהםהעובדים לא 
כ "אמר ח, "העובדים הם אלה שצריכים לשלם את המחיר

  .שנאם בפני המפגינים, חנין
תבקר במפעל פניציה ,  בספטמבר5',     נמסר כי ביום ד

ובראשם חברי הסיעה בבית נבחרי , ש"משלחת של פעילי חד
כדי להביע תמיכה במאבק נגד סגירת המפעל , ההסתדרות

   שנייםביקרו במפעל  בשבוע האחרון  .בדיםפיטורי העו ונגד 
  
  
  
  

  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
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ר מרחב ההסתדרות "יו, אחמד-כמאל אבו: י"ממנהיגי מק

  .לשעבר חבר הנהגת ההסתדרות, ובנימין גונן, בנצרת
  

  מפגין נפצע מאש חיה בכפר נבי סאלח
 במהלך ההפגנה השבועית נגד הכיבוש בכפר נבי סאלח    

מפגין נפצע מהירי . ל אש חיה" חיילי צהירו, )31.8(
  .רמאללהנלקח לטיפול רפואי באשר , תושב הכפר, פלסטיני

 חדראשר , נפגע בידו מכדור חי, מאלכ תמימי, המפגין    
בהפגנה בנבי סאלח השתתפו עשרות מפגינים . ןגם למות

אשר הניפו , פלסטינים ופעילי שלום ישראלים ובינלאומיים
  .ל קורי'תמונות של הפעילה רייצ

  

  ניצול עובדים והמאבק נגדו: ספר חדש
ל שיטתיים בשוק  הדרה וניצו–העסקה פוגענית "    

 בעריכת , שעברשבועב חדש שיצא לאור קובץהוא " העבודה
 העוסק בניצול העובדים ,דניאל מישורי וענת מאור

 הספר יצא בהוצאת .המוחלשים ביותר בחברה הישראלית
   ".אחווה"כלכלית והוצאת הספרים -המכללה החברתית

ת ההעסקה ם את תופעמנתחיה מאמרים  קובצובספר    
את התשתית החברתית והאידיאולוגית העומדת , תהפוגעני

  . עובדיםי וסוקרים דוגמאות למאבק,מאחוריה
,  בספטמבר11', אירוע ההשקה של הספר יתקיים ביום ג    

ר "ד; המתמחה בדיני עבודה, מור סטולרד "בהשתתפות עו
סגן יושב ראש ; )אביב- תליברסיטתאונ (איציק ספורטא

 ואחד מעורכי אורי שטיק ,התאחדות הסטודנטים הארצית
במרכז , 18:30-בהאירוע יתקיים . ר דניאל מישורי"ד: הספר

  .הכניסה ללא תשלום. אביב-תל, 9ה "רחוב מאז, הצעירים
  

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  מחוז חיפה

  

   תיפתח18:30 בשעה,  בספטמבר7, שישיביום 

   ועידת המחוז
יאטרון תרבותי יתקיים בת-אירוע הפתיחה הפוליטי

  . במגדל הנביאים בהדר, 1רחוב חורי , אלמידאן

החל מהשעה ,  בספטמבר8, דיוני הוועידה יתקיימו בשבת
  .39שדרות בן גוריון , "אחווה"במועדון , 9:30

  

  "זו הדרך"לידיעת קוראי 
  

   ,לרגל ראש השנה, בשבוע הבא יופיע
  
  
  

  מורחבחגיגי גיליון 
  
  
  

  .בספטמבר 25- ב יתפרסם ,שלאחר מכןגיליון ה
  
  
  
  
  
  


