
  

  

  הציבורשוד וגם את , הטייקון נוחי דנקנר מסמל את שלטון ההון
  

  
טבע ביל קלינטון , ב" ארהלנשיאותשלו במהלך המירוץ     

הולמת , בשינוי קל". טיפש, זו הכלכלה: "את האמירה
 ותממלאה, אמירה זו את תלאותיו הנוכחיות של נוחי דנקנר

  .עמודים שלמים בעיתונים הכלכליים
אולי יותר מכל אחד מחבריו , דנקנרנוחי     

מסמן את , למשפחות השליטה במשק
שטייניץ מכנים -מה שנתניהו

". מצבנו הכלכלי המופלא"
, כבן למשפחה אמידה
דנקנר היה חלק בלתי 
נפרד מהבורגנות 

כבר , הישראלית
אך ייחודו . מנעוריו

אפשרויות בשעשה שימוש ב תבטאה
הקפיטליזם שפתח , ההתעשרות

  .בפני בעלי ההוןרלי ליב- הניאו
בטפחו את הקשרים שהיו     

, למשפחתו עם צמרת ההון והשלטון
הוא בנה לעצמו אימפריה 

 2000בשנת .  עצמאיתכלכלית
ייסד את חברת גנדן 

אשראי עזרת וב, השקעות
שקיבל , נדיב במיוחד

בעיקר מבנק לאומי 
) שהוא עדיין בנק ממשלתי(

ומחברות ביטוח וחברות 
על חברות  השתלט –השקעה 

 וצירף אותן לאימפריה ,קיימות
  .בראשותו

הפרטת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות לידיהן של חמש     
הקימה מערך של ) 2004- שהחלה ב(חברות ביטוח גדולות 

שחיפשו כיצד להבטיח רווחים , קרנות פנסיה וגמל פרטיות
לבעלי המניות שלהן ושכר גבוה ) דיבידנדים(מיידיים 

שהיה בסביבה עם רצון עז , דנקנר. ןבמיוחד למנהליה

הציע להן לרכוש ממנו אגרות חוב , להשתלט על כל מה שזז
 –גם הבנקים גילו נכונות רבה להלוות לו . במיליארדי שקלים

  .גם הם רצו לעלות על העגלה הדנקנרית
ופרע , דנקנר לווה עוד ועוד: השיטה עבדה במשך כעשור    

 חוב באמצעות הלוואות חדשות הלוואות קודמות ואגרות
  . של אגרות חוב נוספותהנפקותו

הקים נוחי דנקנר את , הון האדיר שצברעזרת הב    
בראש הפירמידה . פירמידת ההון הגדולה ביותר בישראל

שכבות של -  שכבות–ומתחתיה , ניצבים הוא וכמה שותפים
. בי.די.י אי–ביניהן . נכדות ונינות, חברות השקעה בנות

אשר בתורן שולטות ,  ודיסקונט השקעותפיתוח
כלל , בחברות גדולות כמו כור תעשיות

, )קופות פנסיה וגמלגם המנהלת  (ביטוח
מפעלים בתעשייה , שופרסל, סלקום

ן וחברות "חברות נדל, הכימית
  .לחיפושי נפט וגז

 פרץ המשבר הכלכלי 2008-ב    
שגליו הגיעו גם לחופי , העולמי

יץ נתניהו ושטיינ. ישראל
, טרחו כל העת להרגיע

וכי ישראל , שאין בעיה
היא אי של יציבות 

אך המשבר לא . כלכלית
- ב.אלא החריף, נעצר
 פרצה המחאה 2011

ר שא , ההמוניתהחברתית
בלמה הפקעות מחירים והפנתה 

למד ואז . את הזרקור הציבורי להון שבשלטון
 עטים –כשאתה נחלש : בקפיטליזםנוסף דנקנר שיעור 

  .עליך
, אפשרויות החילוץ של דנקנר כוללות מכירת חברות    

של החובות " תספורת" וגם ,הכנסת שותף לשליטה
ההון האישי , כך או אחרת. והתערבות ממשלתית להצלתו

 .שלם את הפסדיוידרש לוהציבור י, שצבר דנקנר יישאר אצלו

  2012בספטמבר  12, 37   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

        בבבב""""המיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשע
  

  איך לשדוד בנק : עצה
  ".בבעלותך אחד להחזיק היא בנק לשדוד ביותר הטובה הדרך"

  )1.3, "דה מרקר וויק", ביל בלאק' פרופ(

  
  גאוותו של שר האוצר

אבל בוא נגיד שהסיוע , אני לא רוצה להיכנס למספרים"
מח בעשרות אחוזים בשומרון ובגולן צ, להתיישבות ביהודה

  ".אני מאוד גאה בזה. בתקופת כהונתי כשר האוצר
  )6.4, "מקור ראשון", שר האוצר, יובל שטייניץ(

  
  )1(מפלגת המעבידים 

זו . מפלגת העבודה תומכת בכלכלה חופשית: אסור לטעות"
  ". לא מפלגה קומוניסטית

ר ועדת הכספים של מפלגת העבודה "יו, אבנר סטפק(
  )8.3, "דה מרקר", "מיטב"ת ההשקעות והבעלים של בי

  
  )2(מפלגת המעבידים 

תנועת המחאה . כיום חברים במפלגת העבודה גם טייקונים"
פגשתי . לא נגד אנשי העסקים, של הקיץ כוונה נגד הממשלה

היא נתפשת . תעשיינים ואנשי עסקים רבים התומכים בשלי
 אין שחר לאמירה כי שלי יוצאת נגד. כידידת התעשיינים

  ".המגזר העסקי
חבר הנהגת מפלגת העבודה , טק-יזם היי, עופר קורנפלד(

  )8.3, "דה מרקר"', וראש המטה של שלי יחימוביץ

  
  אירופה ביתנו

ישראל היא הדמוקרטיה היציבה היחידה במזרח התיכון "
יש לנו . והיא המייצגת בו את כל הציביליזציה המערבית

נהיג אותנו אל היה עדיף לו משה ה. באמת שכונה גרועה
  ".אוסטריה ואיטליה, שכונתן של גרמניה

  )4.2 ,"הארץ", אביגדור ליברמן(

  
  מבוא לחברה הישראלית

מכך שבאותו יום , מהשררה, לא הפסקתי להסתחרר מהכוח"
ואחרי שעה אתה רואה את , אתה בבוקר אצל הפוליטיקאים

תמיד יש , תמיד יש להם בעיות רגולטוריות. אנשי העסקים
תמיד אתה פונה בשמם לשר שהוא , יות עם השלטוןלהם בע

יש הון ויש שלטון ומישהו צריך להיות . בעצם הלקוח שלך
  ".אני הייתי הכבל שמחבר ביניהם. לחבר ביניהם, הממיר
 ,"השמאל הלאומי"ממייסדי , ד אלדד יניב"עוריאיון עם (

  ) 20.4 ,"הארץ ",ולשעבר עוזרו הראשי של אוהד ברק

  
  אמת דיברתי

אמר נשיא צרפת ניקולא ', אני לא יכול לסבול את נתניהו'"
. הוסיף', הוא שקרן'. ב ברק אובמה"סרקוזי לנשיא ארה

הוא , להיפך. הנשיא האמריקאי לא ניסה לסנגר על נתניהו
אמר ', לך נמאס ממנו': חשף בפני סרקוזי את תסכוליו שלו

  ".'אני צריך להתמודד אתו כל יום? ומה איתי, 'אובמה

  )12.11 ,"רץהא"(
  

  המטוסים הם אותם מטוסים 
ניקולא סרקוזי יזם את תעודת ההכשר של , צרפתנשיא "
. הצרפתים הזמינו את קדאפי לארמון האליזה. מר קדאפיעומ

בסופו . ות ולמכור לקדאפי מטוסיםאסרקוזי רצה לעשות עסק
 וסרקוזי הלך לפוצץ , קדאפי לא קנה את המטוסים,של דבר
   ". אותם מטוסים שהוא רצה למכור לואותו עם

  )23.3, "דה מרקר", מומחה לאירופה ולנפט, ר עמנואל נבון"ד(

  

  מאוד מצער
. פלסטינים או לבנונים, איש לא רוצה לראות ילדים הרוגים"

  ".אבל לא חייבים לפתוח חקירה על כל דבר, זה מאוד מצער
הפרקליט הצבאי הראשי , אביחי מנדלבליט' אלוף במיל(

  )8.1 ,"הארץ", בכינוס בבית חיל האוויר, שעברל
  

  מהו קומוניזם
 האם באמת ?לן מגיעים תנאי העסקה טובים יותרלעובדי קב"

שיטת . לאף אחד לא מגיע שום דבר, תתעוררו? מגיע להם
שבה , היא לא יותר משיטה שפשטה את הרגל' מגיע לי'ה

  ". קומוניזם–שוויון כלכלי ' הגיע'לכל אדם 
  )28.2, "דה מרקר ",ר טריידנט שוקי הון" יו,מאיר ברק(

  

  חשש כבד
  ".הקבלנים יהיו בבעיה אדירה, אם מחירי הדירות ירדו"

  )8.11 ,"דה מרקר", מ"ל משרד רה"לשעבר מנכ, אייל גבאי(

  
  משתלם להיות נערי האוצר

יש , ובמיוחד באגף התקציבים, לעבודה במשרד האוצר"
יוצאי ,  סיום תפקידםכמה שנים לאחר. משמעות ארוכת טווח

בין , האוצר מוצאים את עצמם במשרה מכניסה במגזר העסקי
אלה אנשים '. היתר בגלל רשת הקשרים במקומות הנכונים

וכשמתפנים תפקידים הם מציעים , שמכירים זה את זה היטב
מסביר יועץ ', שמות של אנשים מחבורת יוצאי האוצר

  ".לשעבר של אחד משרי האוצר
  )16.2," דה מרקר"(

  

  הון- על תרומות מבעלי–' שלי יחימוביץ
אני . אין לי חברים בעלי הון וממילא איני לוקחת מהם כסף"

לי הון בלי בע... מגייסת את המימון לקמפיין מהציבור הרחב
  ". כך אני מתכוונת לגייס כספים להתמודדות הפוליטית שלי -

דברים שכתבה בטרם נחשף כי הטייקון ', שלי יחימוביץ(
לה תרם , מבעלי בתי הזיקוק המופרטים, וויד פדרמןדי

  )13.12, "הארץ", רבבות שקלים
  

   המדורייקירמ
כולם . כ דב חנין"מה שמתרחש כעת קורה ממשרדו של ח"

זה לגיטימי לרצות , חנין. קומוניסטים כולם, אנרכיסטים
ותגיד שאתה  אבל תסיר את המסכות, להחליף את השלטון

  ".ש"די חדמארגן את ההפגנות ממשר
  )27.6, במהלך דיון בכנסת, ליכוד, כ אופיר אקוניס"ח(



  

 3/מדיניות 
 

  

  צמד הצלפים מהקריה
  

   "?ואנחנו סומכים עלי.  הרוגים500-יותר מיהיו לא ברק אומר ש: "וינוגרד

  
  

  תלמה דקלמאת 
  
) 1965(ו לאונה 'בבימויו של סרג" הצלפים"מהמערבון     

המגולמים , "ציידי ראשים"שני : משעשעתזכורה לי סצנה 
ה מול עומדים ז, קלינט איסטווד ולי ואן קליףבידי השחקנים 

שוב ושוב תחילה איסטווד יורה . זה ברחובה של העיירה
עד שמתרוקנת , בכובעו של ואן קליף ומונע ממנו להרימו

, ואז ואן קליף עושה אותו דבר לאיסטווד; מחסנית אקדחו
   .עד שגם המחסנית של אקדחו מתרוקנת

, )6.9(נזכרתי בסצנה הזאת למשמע הידיעה בתקשורת     
שוב שחשפה , נתניהו זועם על ההדלפה ראש הממשלה הלפי

ביטחוני ורוב בכירי מערכת -כי רוב שרי הקבינט המדיני
או לפעולה , ן בכללאהביטחון מתנגדים לפעולה צבאית באיר

כי , פעם נוספתהדגימה הדלפה זו . ב"לא תיאום עם ארהל
 נראים כמי שאינם יכולים ,נתניהו וברק, שני מורעלי התקיפה

  .  מהם שוב ושובה מרחיקהתנגדותשה, להרים את הכובע

  
  סכנה למדינההתקיפה היא : השופט וינוגרד

לאישי הציבור המותחים ביקורת חריפה על התוכנית     
 הצטרף בשבוע ,ן ועל התנהלותו של נתניהואלתקיפת איר

נשיא בית המשפט כיהן כר שא, אליהו וינוגרדר "שעבר ד
יקת הכשלים  ועדת החקירה לבדר"וכיוהמחוזי בתל אביב 

  . במלחמת לבנון השנייה
העובדה שנתניהו " :אמר וינוגרד) 2.9(ל "בריאיון בגלי צה    

 כל ראשי . לא מרגיעה אותי על ההחלטהמוכן ליטול אחריות
, אל תתקיפו, אל תתקיפו' כולם אומרים –הממסד הביטחוני 

עם כל הסכנות . רק ברק ונתניהו מתעקשים. 'אל תתקיפו
אולי בשלב מסוים האמריקאים ? אי שנחכהאולי כד, הללו
 ."'?בואו נעשה משהו יחד, 'יגידו

על העורף " גשם של טילים"התריע מפני וינוגרד     
   :ןא לתקוף את איריבחרו ברק ונתניהואם אכן  ,הישראלי

 יש להניח שהיא תנסה את כוחה ,ןאאם נתקיף את איר"    
ויש לה , ישראל על כל מיני נקודות אסטרטגיות בבירי טילים

 ,להצטרףעלולים  חיזבאללה וחמאס .את האמצעים לכך
 אני לא יודע. ים לגשם של טילים מכל הכיווניםואנחנו צפוי

 ".  כמה העורף מוכן לכךעד
זה : " סכנה קיומיתכי תקיפה כזאת תהיה,  הזהירוינוגרד    

-לא יותר מ'. את כל מה שבנינו. מסכן את כל המדינה שלנו
אני לא יודע ? אנחנו סומכים עליהם. אומר ברק',  הרוגים500

  ".זה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה, מה השיקולים שלהם
  

  להקשיב למתנגדים: אשת טייס הקרב
המבטא עמדה ברורה של המערכת , "ידיעות אחרונות"    

, שת טייס קרב פנייה של א3.9-הביא ב, ןאירנגד התקיפה בא
 של ראש הממשלה ושל ודעתהמטילה ספק בשיקול 

ואשר תוהה אם הצהרות המלחמה התכופות , הממשלה כולה
  . אינן נגועות בשיקולים זרים

  

  
של [אני שומעת על העצומה : "בין היתר, כך כתבה    
ה שעלי, בעד התקיפה באיראן] כים והשרים של הליכוד"הח

  –חתומים כמה חברי כנסת הנואשים לקבל כותרות 
כמוני בוודאי יושבות עוד כמה נשות טייסים . ומזדעזעת

 וחושבות על ,המבלות את הלילות בחודשים האחרונים לבד
שהאימונים השגרתיים שלהם מקבלים משמעות , יקיריהן

  ...יותר ויותר מפחידה
, שלהבלשכת ראש הממ, כולי תקווה שבחדרי חדרים    

 אם כי .נקי מאינטרסים ומשיקולים זרים, ימתקיים דיון אמית
בהתחשב באגו של , לא ברור כמה מקום נשאר בלשכה הזו

. ל הבכירים"להקשיב לדעתם של אנשי המטכ, כל הנוכחים
למרות היכולות , מתנגדים לתקיפה, יש לומר, אלה האחרונים

  המאפשרות,המתקדמות שפותחו במהלך השנים האחרונות
  ...ככל הנראה תקיפה שכזו

מה שיש לי לומר ללהקת המעודדים שצצה היום הוא     
או גיבור של , שאני לא רוצה להיות אישה של גיבור מלחמה

  . "תקיפה מוצלחת ככל שתהיה
  

   בעזה,ובינתיים
ן מצוי במחלוקת ציבורית אאך בעוד שנושא התקיפה באיר    

-מיניך שיזמו כעצמם שוחרי התקיפה ב" מפצים", גוברת
  .מלחמה בדרום

בשבועיים האחרונים ישנם דיווחים תכופים על תקיפות     
וכן על , מחסנים ומפקדות, של חיל האוויר על מתקנים

 ירי –ובמקביל להן , התקיפות האלה. אזרחים ברצועת עזה
כבר , סאם מהרצועה לעבר יישובים בדרוםשל רקטות ק

  .הפילו קורבנות ברצועה
ל נמסר בשבוע שעבר שהופחתה רמת "וד שמצה בע,וכך    

 ,באמצעות תקיפות בעזה, נתניהו וברק,  למלחמההכוננות
, ואיזם הקרבי'כבר נערכים לבחירות הקרובות בפוזת המצ

  .שכה אהובה עליהם
  ?אקדחים במערבון כבר סיפרנוהעל שולפי     



  

 4/תגובות 

  
  מכתבים למערכת

  

  נוכח הייאוש, להרחיב שורות
 כיצד ניתן להביא לפעילות ,    מעסיקה אותי רבות המחשבה

 . ושלוםש רבים מהמפגינים למען צדק חברתי"בתוך חד
ש את המסגרת "עדיין לא רואים בחדכוונתי לאלה ש

דרכה יוכלו לתעל את הכעס , הפוליטית המתאימה ביותר
  .ץ ולמנף אותו לשינוי חברתיכלפי הממסד השלטוני באר

   הצורך במתן מענה לשאלה זו הוברר לי בצורה מוחשית  
כאשר השתתפתי בהפגנה השבועית נגד , לפני מספר שבועות

אני , לאחר ההפגנה. חומת ההפרדה בכפר הפלסטיני בילעין
ועוד כתריסר מפגינים ישראלים התארחנו אצל אחד ממנהיגי 

  .במרפסת ביתווישבנו , ההתנגדות המקומית
אביב - מתליחד איתישאחד מהצעירים שנסע ,     הבחנתי

יום , 6.8.1945עליה נכתב התאריך  לבש חולצה ,בילעיןל
, זמן לא רב לפני כן. הטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה

הקרנו את , בו אני פעיל, א"בת" הגדה השמאלית"במועדון 
.  הירושימהעל אודות הפצצת, "גשם שחור/ אור לבן "הסרט 

. הסתבר שלא? האם ראה בעבר את הסרט, שאלתי את הצעיר
לקראת " הגדה השמאלית"הוא ראה את הפרסומים של 

  . לאירועאך לא בא, הקרנת הסרט
דוגמת אותו ,  כיצד נביא קהלים שמאליים–    עלינו לחשוב 

מה ניתן לשפר באופן בו אנו . לאירועים שאנו מארגנים, צעיר
  ?כדי להופכו לאטרקטיבי יותר, מזמינים לאירוע

החל , שאול שמו,     צעיר נוסף שישב סביב השולחן
מלחמה עם איראן , לדעתו של שאול. להתווכח עם פעיל אחר

את , בסופו של דבר, שכן זו תשרת, היא בלתי נמנעת
פעילות ציבורית נגד המלחמה , לכן. ב"האינטרסים של ארה

כי מלחמה כזו עשויה , עוד טען. היא בזבוז של זמן ואנרגיה
לנער את החברה , דווקא לחזור כבומרנג לממשלת ישראל

לערער את ,  ובכך–מבינה רק כוח ,  שלדעתו–הישראלית 
אולי , כךאם . הכיוון בו הולכת ממשלת כיבוש והגזענות

  ... דבר שלילי כל כך למרות הכולמלחמה אינה
 האם לאותם בחורים:  מחשבותה    גם השיחה הזו עורר

שעלולים לשלם מחיר כבד , מתווכחים אין משפחות וחברים
שהם , האם העם הפלסטיני? "מלחמה מיוחלת"בגין אותה 

קורבן האינו עלול להפוך , כל כך חפצים לשחררו מהכיבוש
  ?העיקרי של מלחמה כזו

גישתם הייתה שונה בתכלית ,     חרף היותם אנשי שמאל
יעת המלחמה  אשר סבורה שהמאבק למנ,ש"מגישתה של חד

 הוא מעשה –המיותרת והמסוכנת נגד איראן , הנפשעת
  .פוליטי שאין חשוב ממנו

  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261 מיקוד ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
קראתי את , בהיותי חדש יחסית בארץ,  שנים35-    לפני כ

 בספרו האשים .ניצין'אחד מספריו של הסופר אלכסנדר סולז
ככל "את הקומוניסטים בכך שלכאורה נקטו מדיניות של 

, בשבילי". כך יהיה לנו יותר טוב – ה יותר גרועשהמצב יהי
 גם זרהתפיסה כזאת היא , כאחד שרואה עצמו קומוניסט גאה

בילעין בהדברים ששמעתי , לצערי, אך. גם פסולה לגמריו
מזכירה במובנים רבים את , מפי אותם צעירים שמאליים

  .הגישה שהסופר הרוסי הלאומני ביקש להדביק לקומוניסטים
להגיע אל , ש"בחד, נוכל אנחנוכיצד :     השאלה הנשאלת

ולשכנע אותם , כמו שאול, אותם צעירים מהשמאל הרדיקלי
, הלא מול הייאוש שהם מבטאים? בדרך שאנו מציעים

 תנוגיש. המאפיינת אותנו, בולטת הגישה השונה בתכלית
 שינוי חברתי עמוק עושים לא מתוך השלמה עםסבורה כי 

 בסיס תכנית אלא על, הגורל המר של מלחמות ואסונות
תכנית ,  כיעדיהשוויוןהשלום והמעמידה את השגת ה

  . בצדקתהשכנוע החברה הישראליתשהגשמתה מחייבת את 
  אביב-תל ,יעקב איתן

  

  סבסוד ציבורי לביטוח פרטי
כי רבים , )6.9(דיווח בהרחבה " דה מרקר"עיתון ה    

אותו מציעות קופות (בישראל מבוטחים גם בביטוח משלים 
עוד ). של חברת ביטוח פרטית(וגם בביטוח מסחרי ) החולים

במרבית המקרים מעודדות חברות הביטוח את " כי ,נכתב
המבוטחים בכפל ביטוחי לממש את זכאותם בביטוח 

-מחברת הביטוח בתמורה לאי' פיצוי'ולקבל , המשלים
  ".הפעלתו

סבסוד של חברות "    העיתון צדק בהגדירו מצב זה בשם 
, ידי תכניות הביטוח המשלים-להביטוח הפרטיות ע

האם לא ". שנמצאות בבעלות ציבורית של קופות החולים
הגיע הזמן שהמדינה תשים סוף לחגיגה של חברות הביטוח 

  ?חגיגה שאותה נדרשים האזרחים לשלם, הפרטיות
  ירושלים ,תבל צבי

 

  לתמיכה בפסטיבל הקולנוע הגאה
  ,גברתי שרת התרבות לימור לבנת

הקולנוע  פסטיבלבעיתון לפיה קרה בידיעה נתקלתי במ    
 . וקשה לי להאמין ולהבין,הגאה נמצא בסכנת סגירה

 יםציגמ הלכנס יחד קולנוענים, מדי שנה, נהגהפסטיבל     
ות חברקרין את מיטב הסרטים המייצגים לה, את יצירותיהם

 .ר מפגש יוצרים ותרבויותוצליו –שלנו ושל אחרים  – שונות
הוא . יבל זה תורם רבות לקהילה הגאה בארץפסט,     בנוסף

, מסייע לחשוף את העשייה התרבותית העשירה הנעשית כאן
  .למעט מדי תמיכה תקציבית, למרבה הצער, אשר זוכה

קיומו של המשך עי לסייות, כי תשקלי מחדש ,אני מקווה    
אביב ואת הארץ - ההופך את תל, פסטיבל מרנין וצבעוני

  .למקום בעל שם עולמי
  אביב-  תל,דני לחמן

  

דני לחמן היה פעיל ותיק אשר נאבק משך ארבעה     
סייע להקים את . עשורים למען זכויות הקהילה הגאה

את קו ייסד , 1975-אגודה לשמירה על זכויות הפרט בה
והיה , 1977- ב ולמשפחותיהם ב"התמיכה הטלפוני ללהט

  . בשנות השמונים,י הוועד למלחמה באיידסיוזממ
עסק בביקורת ספרות ובכתיבת , ים האחרונות לחייו    בשנ
בית על " זכה בפרס יקיר הקהילה הלהט2005-ב. פרוזה

מכתב זה נכתב ימים ספורים לפי שנפטר . מפעל חיים
    .71בגיל ,  בספטמבר6-ב, בפתאומיות



  

 5/סיפורי מאבק 
 

  

עבודה בכבוד 

  התמדהתובעת 
  

 80- של מרדכי פריינד בן העיניו

  בהפגנות,  רועם כמו פעםווקול, וצצותנ
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

 שנה היה מרדכי פריינד חבר הוועד הארצי של עובדי 30    
יש להניח שהיה , 1997-ולולא יצא לגימלאות ב, שופרסל

ים בדברו על ההישג. זוכה גם הלאה בתמיכת העובדים
  .עיניו שבות ונוצצות, שהשיג במערכה מול ההנהלה

 ניצול מחנה אושוויץ שהיה לקומוניסט ולמנהיג ,פריינד    
נפגשנו . חוגג השבוע את הגיעו לגבורות, עובדים מסור

אותה הוא חולק , פתח תקווהמרכז בדירה הצנועה בלשיחה 
  .פריינד- האמנית שולמית גיפשטיין, עם בת זוגו

  

  ץנער באושווי
 במשפחת רבנים 1932 בספטמבר 10- נולד בפריינד    

בפולין ובילדותו עברה המשפחה לעיר סאטמר 
אלה .  הנאציםנכבש האזור בידי 1944בקיץ ). טרנסילבניה(

  .לא השתהו וארגנו את העברת כל יהודי סאטמר לאושוויץ
אמי ואחי העבירו את , שביצעו הנאציםבסלקציה : "פריינד    

הייתי רק בן . אבי ואותי לצד העובדיםלו את ואי, להשמדה
עבדנו במחנה הריכוז . אך הייתי גבוה וחזק פיסית, 12

, כשהתקרב הצבא הסובייטי. בירקנאו בסחיבת אבנים גדולות
ושם הגיע , הצעידו אותנו הנאצים עד לאזור קראקוב

אך לא החזיק , אבי החולה אושפז בבית חולים. השחרור
   ".13ד בטרם מלאו לי עו, נותרתי לבד. מעמד

שם , לאחר המלחמה התגלגל למחנה פליטים ליד מינכן    
". אלטלנה"אונייה ב 1948ביוני והגיע לארץ , ל"הצטרף לאצ

מתנדבי חוץ  (ל"למחפריינד גויס , 16 –למרות גילו הצעיר 
  .נפצע, 1951שנמשך עד , ובמהלך שירותו הצבאי, )לארץ

  

  י"הדרך למק
, מאפייההחל לעבוד כפועל בתו הצבאי סיום שירולאחר     
פגישה עם פעיל . ובפרדסים באזור פתח תקווה, בנייהב

  .19והוא רק בן , ם" למפפריינדהובילה את 
יהושע ( פגשתי את שיקה ,ם"מפבהפגנות שארגנה אז "    

לאחר שהשמאל פרש .  מוכרקומוניסטשהיה , )אירגה
סטית  למפלגה הקומוני1954-ב ואיתצטרפתי ה, ם"ממפ

  . )י"מק (הישראלית
, תקווה-לכל מאבק פועלים שהתנהל באותן שנים בפתח    

, מפיצים כרוזים של תמיכה, שיקה ואני היינו מגיעים
  ".משוחחים עם השובתים ומייעצים ככל שהתבקשנו

י פעילות ענפה "ארגנה מק, )1967-1966(בשנות המיתון     
בסוף  ,יינדפריזם , במסגרת פעילות זו. בקרב המובטלים

ועדה יוזמת של פועלי בניין של  את הקמתה ,1966דצמבר 
 1967 בתחילת ינואר הצעדש ,מובטליםההפגנת . מובטלים

פוזרה באלימות , ת"עיריית פמלשכת העבודה לעבר בניין 
  . פעילים בארגונה נפתחו תיקי חקירההונגד , שוטריםבידי 

  

  
  פריינד-שולמית גיפשטיין: ציירה. מרדכי פריינד

  
, אחות במקצועה,  עבדו פריינד ורעייתו שרה50-בשנות ה    

, כבר בחודשים הראשונים לעבודתו". מגד"בבית החולים 
  . בבית החוליםעובדי המנהל והמשקשל  ועד הקמתיזם 
  

  מנהיג עובדי שופרסל
והבשר  החל פריינד את עבודתו במחלקת הדגים 1966-ב

עוד באותה שנה נבחר פה . בסניף בן יהודה של רשת שופרסל
  . הוועד הארציר"אחד למזכיר הוועד בסניף שלו וכן כיו

.  במתנות לחגיםוחברי הוועד עסק, עד שנבחרתי": פריינד    
    .שתפקיד הוועד הוא להיאבק למענם, אני הסברתי לעובדים

ל מחלת שב. ר הוועד הארצי"פעמיים נבחרתי לתפקיד יו
המשכתי אך , ש מראשות הוועדופר שרה נאלצתי לירעיית

  .אחראי לפעילות האיגוד מקצועיתוועד חבר להיות 
הנהלה למנוע ממני לפעול ניסתה ה, כבר בשנה הראשונה    

, ר הוועד בסניף בן יהודה"יד לאחר שנבחרתי ליומ. בוועד
כעבור כמה . ההנהלה העבירה אותי לעבודה בסניף בחולון

ואז . ושוב נבחרתי לראשות הוועד, חודשים חזרתי לבן יהודה
  .שאינה יכולה לחסום את פעילותי, ההנהלה הבינה

אילצנו את ההנהלה להכניס סעיפים , יחד עם העובדים    
איסור על ניוד חבר ועד לסניף : חשובים בתקנון שופרסל

תוספת ; חובת תשלום פיצויים בכל מקרה של פיטורים; אחר
והחובה ; אחוז מהמשכורתכתי מוגבלת בשנים ותק בל

  ".להעביר עובד שנחלש לתפקיד קל יותר בסניף
 של ןהיה פריינד מיוזמי הקמת, ר ועד עובדי שופרסל"כיו    

במקביל . 70- וה60-ועדות יוזמות של ועדי עובדים בשנות ה
חבר היה : במוסדות המפלגהכן ההסתדרות ובמוסדות כיהן 

מזכיר , מזכיר סניף פתח תקווה, יתועדת הביקורת המרכז
  .חבר המחלקה לאיגוד מקצועי, ארגוני במחוז השפלה

: מסכם פריינד מה ייחד את פעילותו, במבט לאחור    
ידעתי שחייבים להבין את הקשר בין כלכלה , כקומוניסט"

החיבור בין . וחברה לבין הפעילות להגנת העובדים
תנאי להצלחה בכל פוליטיקה לבין פעילות יומיומית הוא ה

  ". סוציאליסטיתלחברה הכוללת בק ובמערכה מא
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  1937, עמד לצד הרפובליקה בספרדיסטית ביטאון המפלגה הקומונ

  
 
 

 כיצד זוכרים בישראל 
שיזםנגד הפאתנדבים למאבק המאת   

  
  

כאן בארץ פעלה , מלחמת האזרחיםשבספרד סערה בעת     
וסבלה , במחתרת) פ"פק( הפלשתינאית המפלגה הקומוניסטית

, למרות התנאים הקשים. מדיכוי מצד שלטונות המנדט הבריטי
 לרפובליקה שת עזרהיהלה מערכה ממושכת להגהמפלגה נ

אשר המתנדבים הרבים מקרב חבריה עדות לכך הם . הספרדית
להילחם במסגרת , יצאו לספרד

  .הבריגאדות הבינלאומיות
 ,ל תנאי המחתרת הקשים    בש

בגללם לא נשמר ארכיון מסודר 
 ,של פעילות המפלגה בשנים אלו

פה קיאף מעט על הידוע כיום 
  . המלא של ההתנדבות לספרד

-כת בתללרגל התערוכה הנער    
 פורסם קטלוג מרהיב ,אביב
תמונותיהם ושמותיהם עם 

יחד עם . עשו ניסיונות לאמוד את מספרם המדויקונ, של המתנדבים
חסרים , בקטלוגכן  ו,בתערוכה עצמהו, הרשימה אינה מלאה, זאת

  .שמות של רבים מהם
 שקומוניסטים ,אחת הסיבות לקושי בהרכבת הרשימה נעוץ בכך    

התפזרו בין היחידות , מהארץ להילחם בספרדרבים אשר יצאו 
קומוניסט , ש בוטווין"עיחידה הרובם נלחמו במסגרת . השונות

  . פולני שנרצח-יהודי
יליד , ברוך רחמילביץ    אחד השמות שלא נזכר בתערוכה הוא 

אך עזב אותו ,  כציוני וחי בקיבוץאשר הגיע לארץ, אוקראינה
שהתאכזב ממדיניותה של לאחר , והצטרף למפלגה הקומוניסטית

רחמילביץ נעצר בידי . ההסתדרות כלפי הפועלים הערבים בארץ
 הבינלאומיות ונסע דותאועם שחרורו הצטרף לבריג, הבריטים

נפל בשבי , א הבריטיהתנדב לצב –בתום המערכה בספרד . לספרד
לחם ינ –ומאוחר יותר , נמלט מהשבי, אפריקה-הנאצים בצפון

  .םישיסטיאפ- רטיזנים האנטי לצידם של הפ,באיטליה
ברט "אימץ את השם , לאחר המלחמה השתקע באנגליה  

ם יהיה במשך שנים אחד הפעילים הקומוניסטיו, "רמלסון
בגיל , 1994-הוא נפטר ב. המרכזיים בתנועת הפועלים הבריטית

  .לאחר עשרות שנות פעילות כמארגן ועדי עובדים, 84
ישה כי טרם נכתב מחקר מקיף ממח, כמו רבות אחרות,     דוגמא זו

קטלוג . ם היהודים והערבים שיצאו מהארץ לספרדמתנדביעל ה
מהווה תרומה למחקר , צבי-יד בןעם שפורסם בשיתוף , התערוכה

" גם אלה בגיבורים", דן יהבבדומה לספרו של , היסטורי זה
  ). 1987" (רים היו איתההיש", רות לויןספרה של ל ו,)2008(

, על מקורות משנייםספרים אלו מתבססים ברובם ,     יחד עם זאת
מספרם  – כגון, ר טרם מצאו את פתרונןשא סוגיות מרכזיות וישנן

שאלה נוספת קשורה . שמותיהם וגורלם, המדויק של המתנדבים
 בארץ בנוגע במפלגה הקומוניסטיתהתקיימו אז בדיונים ש

י מספר משמעותהיה באובדן של  הרי מדובר :להתנדבות לספרד
  . שפעלה בתנאי מחתרת קשים,של פעילים עבור מפלגה

מפלגה הקומוניסטית  של ה    פתיחת ארכיון המסמכים והתכתובות
כחלק מארכיון , המצוי במוסקבה, )פ"פק(הפלשתינאית 

   .חשוב זהמחקר עשוי לסייע בקידום , האינטרנציונאל הקומוניסטי
 

ישראלים -ץהמתנדבים האר: מכאן למדריד, )עורכת(גניה דולב 
מוזיאון  הוצאת( 1938-1936 ,בספרד לאומיות-לבריגדות הבין

 . עמודים300, 2012, )ארץ ישראל ויד בן צבי

  

  
  אפרים דוידימאת 

  
אביב - ישראל בתל-    בחודש יוני האחרון נפתחה במוזיאון ארץ

ם שיצאו מתנדביהעוסקת ב, "מכאן למדריד"בשם מקיפה תערוכה 
רבבות מתנדבים מעשרות  .בספרדזם מהארץ להילחם נגד הפאשי

,  הבינלאומיותמדינות ומכל היבשות התגייסו לשורות הבריגאדות
 החלו לאחר ןההכנות להקמת. אשר הוקמו באמצע שנות השלושים

 ביולי ,ההפיכה הצבאית של הגנרל הפאשיסטי פרנסיסקו פרנקו
בהנהגת , ניצחונו של השמאלל הייתה תגובהההפיכה . 1936

  .בבחירות הכלליות שנערכו באותה שנה, "ממיתהחזית הע"
, הורכבה ממספר מפלגות שמאל ומרכזחזית העממית     ה

שזה , התמיכה ברפובליקה הספרדיתהיה לכולן שהמכנה המשותף 
לאחר דורות של , מכבר נוסדה

בחזית העממית . שלטון מלוכני
, לקחו חלק הסוציאליסטים

, השמאל הקטלוני, הקומוניסטים
 , רפובליקנים, באסקיםלאומנים 

  . וכוחות פוליטיים קטנים יותר
וו מרכיב שהי, רכיסטיםהאנ    

משמעותי במפה הפוליטית 
קראו , באותם הימים, בספרד

. להצביע עבור החזית העממית
ם בניגוד לעמדת, אתז

 בדבר ת סורתית המהאידיאולוגי
  .החרמת הבחירות

 300-כ, על פי ההערכות    
 שאז –  יצאו מהארץמתנדבים

והייתה , י"א-נקראה פלשתינה
כדי  –נתונה תחת שלטון בריטי 
 .דותאלהצטרף לשורות הבריג

רובם -  ורוב,יהודיםהיו רובם 
חברים או אוהדים של המפלגה 

 שהייתה אז ,הקומוניסטית
גם היו , בין המתנדבים. במחתרת

ארמנים אף פלסטינים ו-ערבים
יש שהגיעו לספרד . מירושלים

 ,יםכלא הבריטימבתי ה ותרייש
 ויש שגורשו ,לחם-ביתמעכו או מ

מאז הקמת המפלגה . מן הארץ
תום השלטון הקומוניסטית ועד ל

מאות מתומכי , 1948-בהבריטי 
 ,ידי האימפריאליזם הבריטיבהמפלגה ופעיליה גורשו מהארץ 

    . בסיועו הפעיל של הממסד הציוני
, בתיה דונריחד עם שאצרה את התערוכה , רחל בונפיל    

 ,קטלוג התערוכהבהמופיע , "בין האישי לציבורי"במאמרה סיפרה 

דות אריגלב את מכתביהם ויומניהם של המתנדבים ראהקכיצד 
  מכתבו שלת מתוךמצטטהיא בין השאר . בספרד הבינלאומיות

המביע , אשר נפל בקרבות, רוברט אקוויסט הקומוניסט
ים נלחמים לצד צרפת: "מהסולידריות הבינלאומיתהתלהבות 

או חבשים מפקדים על יחידות בני  מרוקאים. גרמנים נגד גרמנים
". לאמריקאים כושים משמשים מדריכים פוליטיים. לבןהגזע ה

 ליים שלאמייצגים ערכים אוניברס", כתבה בונפיל, הדברים

שבו , פליה וגזענותא ומתארים עולם משולל ,סולידריות ושוויון
המתקיימת , ופית וכמעט משיחיתאוט, חברתית מתגלה תודעה

  ".לאומית-הבין דהאבדמותה ובזכותה של הבריג
הקשים והעקובים , רביםהבקרבות השתתפו המתנדבים מהארץ     

 מהם נפלו במלחמה 150-יותר מ. שהתנהלו על אדמת ספרד, מדם
, רבים היו למפקדים. במאבק נגד הנאצים –כן לאחר מכן  ו,בספרד

, מןמרדכי מילקפטן דוגמת 
שנפל בחזית גנדוזה באוגוסט 

קורות חייו ומאבקיו  (1938
-ו של מרדכי אבימופיעים בספר

מפקד עברי בספרד  "שאול
  . )1945- בלאור שיצא , "הלוחמת

המשיכו את אחרים     מתנדבים 
לאחר גם המלחמה נגד הפאשיזם 

 והיו למפקדים ,נפילת הרפובליקה
אחד . נאציות-האנטיבמחתרות 

היה , לנגר) מנדל(מרסל , מהם
ההתנגדות " (נסיסטאזר"המפקד 

ם הנאציים המזוינת נגד הכובש
באזור ) ומשתפי הפעולה עמם

לנגר הוצא להורג . בצרפתטולוז 
 והוכר על ,1943-בידי הגסטאפו ב

  . ידי ממשלת צרפת כגיבור לאומי
צבא שורות היש שהתגייסו ל    

ושאר צבאות בעלות , האדום
את וסייעו לשחרר , הברית

כגון , ביניהם יש כאלה. אירופה
אשר לחמו במאי , זלמן זצלמן

בימיו ,  ברחובות ברלין1945
  .האחרונים של המשטר הנאצי

    המתנדבים מילאו שורה ארוכה 
וסייעו לרפובליקה , של תפקידים

ולא רק , הספרדית בצורות שונות
מאלה אחד . כלוחמים בחזית

אתי 'נגטי היה פאשיס-שתרמו תרומה חשובה למאבק האנטי

אחד המנהיגים הקומוניסטים י היה קציד .)1975-1905 (צידקי
- ונשלח על,הראשונים שצמחו בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ

 של המאה 20- מ עוד בשנות ה"ידי המפלגה ללימודים בברה

את התעמולה עבור הרפובליקה הספרדית צידקי ניהל . שעברה
יתר פעל כדי שמאות הבין . בחזיתות השונותבשפה הערבית 

אשר לחמו תושבי המושבות הספרדיות  ,אפריקאים-לוחמים צפון
ברו רקו מהיחידות הפאשיסטיות ויע יע, פרנקושלבמסגרת צבאו 

  .הילחם לצד הרפובליקהל
ערן של הבמאי התיעודי קרן ברצף סרטו מובמסגרת התערוכה     

ספר את מהסרט ).  דקות58, 2006" (מדריד לפני חניתה ",טורבינר
חרף התנגדות , ם שיצאו מהארץ לספרדמתנדבי הסיפורם של

   .כדי להילחם נגד הפאשיזם, הממסד הציוני
, עדויות, סרטים, צילומים, כרזות, מסמכים –    עוד בתערוכה 

קטעי , עלוני תעמולה, דותאראיונות עם ותיקי הבריג, ספרים
א של "תסניף . אותות ומדליות, פריטי דואר ובולאות, ותעיתונ

כולל שיחה על מלחמת ,  יקיים בקרוב סיור מודרך בתערוכהי"מק
  . שיזםאמשמעותה הפוליטית במאבק נגד הפעל האזרחים בספרד ו

ספרות תרבות ומדור סגן עורך ,  בני מר)13.7(במאמר שפרסם     
צריך לשמוח בעצם קיומה של התערוכה  ": כתב,"הארץ "בעיתון

- של הלוחמים הלא תםות על קבלאפשר לתה –ובכל זאת , החדשה
 קשה. ישראל ובציבור הישראלי בכלל- ציונים הללו במוזיאון ארץ

, בהווה, להאמין שפועלם של נכדיהם הרוחניים של הלוחמים הללו
אין זו אלא נטייתם העצובה של בני אדם לגלות . דומה יזכה לכבוד

ם  במיוחד אם ה,לאמץ את היוצאים דופן ואז, גיבורים רק בדיעבד
   . "שכל הקשור בה עבר הלאמה, קשורים בשואה

  
  באוקטובר30-התהיה פתוחה עד " מכאן למדריד"התערוכה 

 פרטים .)א"ת, רמת אביב, 2חיים לבנון (במוזיאון ארץ ישראל 
  www.eretzmuseum.org.il/126 :צילומיםנוספים ו

  

  אלכסנדר פן/ על המוקד ספרד 
  

)1937(  
  

  –! עמַ ְׁש ד ּומֹ עֳ 
  המָ ָד ב אֲ רֶ ּקֶ ִמ 
  .המָ חָ לְ ן ִמ ַאסַ את ּבְ ּׁשֵ ים נִ ִח ַא- תוַ ְח ַא
  ,החָ לּויא ְׁש  הִ ילֶ אֵ 
  – ּלְ ב ׁשֶ רָ ְּק ה הַ י זֶ ּכ
  ררוֹ ְּד ת הַ ּלַ אֻ ב ּגְ רַ ְק 
  ,דּכֵ תלַ ִמ ף ּונָ צְ נִ 
  :רכֹ  זְ – מוֹ ְׁש ּו

  רמוֹ זְ ִמ 
  !דקֵ וֹ ּמל הַ ד עַ רַ פָ סְ 

  
  לכסנדר פןאשל " ספרד על המוקד"ל) 1955 (גרשון קניספלאיור של 

,  מספרת את סיפורים של מאות המתנדבים מהארץישראל- תערוכה במוזיאון ארץ
  שיצאו להילחם נגד הפאשיסטים במלחמת האזרחים בספרד, רובם קומוניסטים

  תסמל הבריגאדות הבינלאומיו
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 םדיילישביתת 

  לופטהנזהשל 
       
  

 

  

שביתת דיילי חברת התעופה 

הגרמנית שיבשה את התנועה 

השתתפות  ●האווירית בכל אירופה 

  העובדים הייתה גבוהה מהצפוי
  

הדיילים בחברת יתה בת שמונה שעות של צוות שב    
נמל התעופה את ) 31.8(תקה י ש,"לופטהנזה"התעופה 

 יםהגדול אחד משדות התעופה – המרכזי בפרנקפורט
  . רחבי היבשתעיכובים בוגרמה ביטולי טיסות ו –באירופה 

לאחר , הכריז על השביתה )UFO(הדיילים העצמאי איגוד     
 למען ,לופטהנזההנהלת עם שניהל המשא ומתן נכשל ש

 האיגוד . דיילים18,000- שיפור תנאי ההעסקה של יותר מ
, דייליםשכר הזים ב של חמישה אחותוספת שכרובע ת

  .ומתנגד להעסקת עובדים באמצעות חברות קבלן
דיילים העצמאי קרא לאלף דיילות ודיילי איגוד ה    

הפסיק ל, פורטבפרנקהמועסקים בשדה התעופה לופטהנזה 
. הצהריים- ר השעות חמש לפנות בוקר לאחת אחלעבוד בין

 360 של שיעור ניכרלבטל החברה נאלצה ,  כךותעקבב
  .והמטוסים נותרו על הקרקע, המתוכננות הטיסות

לא הורשו , השביתהשעות ב, כי,  ציין    דובר שדה התעופה
משדות תעופה אחרים באירופה להמריא לכיוון טיסות 

שנותרו על , שכן מטוסי לופטהנזה הרבים, פרנקפורט
  .מנעו נחיתת מטוסים נוספים, הקרקע

, )Baublies (ניקולאי באובליס,  הדייליםאיגודר "יו    
 וציין ,הגדיר את יום השביתה הראשון כהצלחה מרשימה

גם לאחר  .לטובה את ההתגייסות המרשימה של העובדים
המשיכו להתבטל טיסות לופטהנזה  ,סיום השביתה

צהריים -חברת התעופה נאלצה באותו אחר. בפרנקפורט
על מנת לתת ,  עמדות נוספות בשדה התעופה40- כלאייש 

  . שמועדי טיסותיהם שונושירות לנוסעים 
 אם –ייתכנו עוד שביתות בעתיד הקרוב , באובליסלדברי     

כל שהיה לומר לדובר .  לא תיענה לדרישותחברת התעופה
איגוד חברת ופטהאנזה לומר בתגובה הייתה קריאה ל

   ...לשולחן הדיוניםלשוב בהקדם האפשרי הדיילים 
 

  ,)1.9 ("יונגה וולט"יומון כתבה במתוך 
  אילאיל ברתנא: גמה מגרמניתתר

  
, בעקבות המחאה: ירדן

  בוטלו ההתייקרויות
  
  
  

נגד יוקר  ,)1.9 (אלפי ירדנים יצאו להפגין ברחובות    
עם השנייה בתוך זו הפ, על רקע העלאת מחיר הדלקהמחייה ו

, ת ראש הממשלה הירדני החלטקדמה לכך. שלושה חודשים
 בטענה ,10%- בלהעלות את מחירי הדלק, טראוונה-פאיז א

  ".בתקציבגירעון הכיסוי למדובר בצעד הכרחי "כי 
בהפגנה .     החלטה זו עוררה גל מחאה נרחב ברחבי ירדן

דרשו , שהתקיימה מול ארמונה של משפחת המלוכה
כך על  .את התפטרותו המיידית של ראש הממשלההמפגינים 

  .היוצא לאור בעמאן, "מאהיר'ג-אל"העיתון ווח יד
  

  
   ביטאון הקומוניסטים הירדנים,"אהירמ'אלג"

        
    בין המשתתפים בהפגנה היו פעילי המפלגה הקומוניסטית 

 –ירדן לעובדים  ":אשר נשאו שלטים עליהם נכתב, הירדנית
  .וכן סיסמאות נגד מדיניות הבנק העולמי, "לא לבעלי ההון

מספר שעות לפני כניסת המחירים ו, השלטון בירדן נבהל    
בה  , הודעה השניפרסם המלך עבדאללה, קףהחדשים לתו

מחיר  כי ,יצוין .הורה לראש הממשלה להשעות את ההחלטה
  .ליטר דלק בירדן הוא כמחצית ממחירו בישראל

  

  ב"בארהחברת סימנס 

  םעובדיההתאגדות נגד 
  
  

נוהג להעיד על , ענק ההנדסה הגלובלי, סימנס    תאגיד 
ודש יולי חתם בח. "עם אחריות חברתית"חברה על עצמו כ

עליו חתומים תאגידים נוספים , התאגיד על הסכם בינלאומי
  .לפיו מתחייבת החברה לכבד זכויות עובדים, מהעולם

 ה עלחתימהסימנס מספר ימים לאחר חברת ה תשמה ע    אך 
התאגדות חלה לפעול באגרסיביות לשבירת ההיא  ?הסכםה

  . ב"מדינת מרילנד בארהבעובדיה המועסקים במפעל של 
מנסים להקים  – אשר כיום אינם מאוגדים –עובדים אלה     

תגובת ). USW (המתכתועד עובדים במסגרת איגוד עובדי 
עקב אחר מובילי מ, ל מסע הפחדהוהינ -החברה הייתה 

  .ים על העובדים בפיטוריםומ ואי,ההתארגנות
איננו " כי ,כתב לעובדים, ו דידוול'ג,     אחד ממנהלי החברה

משרתת ,  כי הכנסת איגוד עובדים למקום העבודהמאמינים
 ".של החברה או של הלקוחות, את האינטרסים של העובדים

 , ארגוני ידוע לשמצה בשם קן קאנוןהחברה שכרה יועץ
קאנון מתגאה בכך . המתמחה בשבירת התאגדויות עובדים

 שנים בסיוע למעסיקים לשמור על 40ניסיון של "שיש לו 
  ". מאיגודים מקצועייםהעסקים שלהם נקיים

    עובדי סימנס ואיגוד עובדי המתכת פנו לאיגודים 
הנהלת החברה כדי ללחוץ על , מקצועיים ברחבי העולם

למידע נוסף ולשליחת מכתב . לאפשר לעובדיה להתאגד
  usw-siemens/com.tinyurl.www: עובדי סימנסבתמיכה 
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  " מבחוץהשפיעל"
  

  דנמרקבירוקה - ועידת הברית האדומהרשמים מו ●אפקטיבי שמאל שהוא גם רדיקלי וגם 

  
  ודי בציין'ג מאת

  

, בירת דנמרק, בפאתי קופנהגן,     האולם בשכונת נורברו
,  חברים8,000המייצגים ,  צירים385-  בההיה מלא מפה לפ

ם בשנתיי. ירוקה של דנמרק- בוועידת הברית האדומה
כאשר רבים ,  את שורותיה2האחרונות הרחיבה המפלגה פי 

-מהמצטרפים החדשים הם פורשים מהמפלגה הסוציאל
  .דמוקרטית וממפלגת העם הסוציאליסטית

שילשה את מאז ,     הייתה זו הוועידה הראשונה של המפלגה
. 2011שהתקיימו בספטמבר , כוחה בבחירות האחרונות

שהסתיימו בהקמת ממשלה , הימין נחל תבוסה בבחירות אלה
התוצאה שקיבלו , עם זאת. דמוקרטים-בראשות הסוציאל

יין התוצאה הנמוכה ביותר לה דמוקרטים היא עד-הסוציאל
אשר הגדילו אחרות מפלגות . 1906מאז זכו 

 הן –משמעותית את כוחן בבחירות 
וכן , קיצונית-הימנית, מפלגת העם הדני

המפלגות המצויות משמאל 
  .וקרטיםדמ-לסוציאל

- ירוקה זכתה ל-     הברית האדומה
והגדילה את ייצוגה ,  מהקולות6.7%

כי , יצוין.  מושבים בפרלמנט12- ל4-מ
כל חברי הפרלמנט המכהנים 

מטעמה מתחייבים לקבל משכורת 
ותורמים , ממוצעת של עובד שכיר
  .את יתרם שכרם למפלגה

שאינה , דמוקרטית-ממשלה הסוציאל    ה
נסמכת על תמיכתן של , מנטנהנית מרוב בפרל

הברית . המפלגות שמשמאל לה כדי להמשיך ולמשול
ולכן מגינה על , ירוקה רואה עצמה חלק מגוש חוסם-האדומה

אבל באופן רשמי , אמון של הימין-הממשלה מפני הצעות אי
  .  היא אינה חלק מהקואליציה הממשלתית–

ירוקה אינה מחויבת למשמעת -    הברית האדומה
, ומגבשת את עמדתה ביחס להצבעות השונות, וניתקואליצי

כי התמיכה של , חשוב להדגיש, עם זאת. כל הצבעה לגופה
חברי הפרלמנט שלה היא הכרחית על מנת שהממשלה תוכל 

  . תקציב המדינה– םובכלל, לקדם חוקים מסוימים
  

  לדחוף את התקציב שמאלה 
ל מול ומתן המורכב שנוה-    צירי הוועידה דנו לעומק במשא

. אשר אושר בפרלמנט, לגבי תקציב המדינה, הממשלה
שלא : "אמרה, נילסן- והנה שמידט'ג, דוברת המפלגה

,  אם הממשלה תקדם תקציב של חמלה חברתית–יהיה ספק 
אבל צריך שיהיה ברור . איננו מפחדים מפשרות. אנו נתמוך
 אנו נתנגד –שאם תנסה לקדם גזירות כלכליות , לממשלה

היא לא . לו במחיר של קיום בחירות מוקדמותאפי, נחרצות
  ".תוכל לאיים עלינו

ירוקה סדרה -קיימה הברית האדומה,     בזמן דיוני התקציב
איגודים מקצועיים , של התייעצויות עם קבוצות סטודנטים

. כדי לשמוע על צרכיהם התקציביים, וארגונים קהילתיים

והבהירה , היא ניסחה מסמך דרישות על בסיס ההתייעצויות
  .לממשלה כי תמיכתה בתקציב מותנית בעמידה בדרישות

ירוקה לכלול -בין הסעיפים שהצליחה הברית האדומה    
 הזכויות הרחבת,  הכשרה מקצועית למובטלים:בתקציב

רפורמה פרוגרסיבית וכן , המוקנות לנתמכי שירותי הרווחה
  .הכוללת את הגדלת מס החברות, במיסוי

      
    ואתגריםחולשות, לבטים

תמיכה זו שאלת ה,     נושא נוסף שעמד במרכז דיוני הוועידה
, בזמנו. בשנה שעברה, ו בלוב"הדנית בהתערבות של נאט

-הצביעו רוב חברי ההנהגה הארצית של הברית האדומה
לאחר , עם זאת. ירוקה בעד תמיכת הסיעה במתקפה

החליטה הנהגת המפלגה וסיעתה , שהמתקפה החלה בפועל
  .בפרלמנט לחדול מלתמוך בה

,  לוועידהבתקופה שקדמה, נערכו בסניפים    בדיונים ש
באילו תנאים : ירוקה בשאלה-חברי הברית האדומהדנו 

 דיונים אלהבעקבות . לגיטימי לתמוך בפעולה צבאית
אימצה הוועידה מסמך הקובע נסיבות 

 – ןאשר בה, מצומצמות ביותר
מנימוקים הומניטאריים ולאחר 

 –שמוצו כל האפשרויות האחרות 
בהתערבות תתמוך המפלגה 

  .ם"צבאית של האו
האם אכן ,  חלק מהצירים תהו  

המסמך ישמש כמדריך שימושי 
אם תתעורר , לקבלת החלטות

בעתיד השאלה של תמיכה 
אחרים סברו כי . בפעולה צבאית

אשר יסייע , מדובר בנייר עמדה חשוב
  .בהתמודדות עם מצבים דומים בעתיד

הממשלה לקצץ את תקופת בהחלטת , עוד עסקה הוועידה    
וכן להאריך ,  שנים לשנתיים בלבד4- מהזכאות לדמי אבטלה

. העבודה ולהעלות את גיל היציאה לפנסיהשבוע את 
להיאבק "הוועידה החליטה לפתוח בקמפיין שכותרתו 

  .במחאה על מדיניות הממשלה, "ולא במובטלים, באבטלה
הנהנית , ירוקה-    העתיד נראה מבטיח עבור הברית האדומה

הייצוג . מיד של שורותיהמסיקור תקשורתי נרחב ומגידול מת
ונראה שאף יגדל , שלה במועצות המקומיות הוא משמעותי

  .בבחירות המוניציפאליות שיתקיימו בשנה הבאה
 אלה שהיו ואלה –    למרות ההצלחות האלקטוראליות 

 רבים בוועידה הדגישו את החשיבות –שעוד צפויות 
בקמפיינים , שבהבטחת נוכחותה של המפלגה גם ברחוב

  .ולא רק בפרלמנט, גנותובהפ
האתגר העיקרי : "    אחד מחברי ההנהגה הארצית אמר

הוא לשכנע את הציבור שיש בכלל טעם לפעול בזירה , שלנו
נלך עם המסר האופטימי , כשנצא מהוועידה הזו. הפוליטית

  ".הזה למקומות העבודה ולשכונות בהם אנו חיים ופועלים
  

  "ן לפט וויקליגרי"פורסם במקור בשבועון האוסטרלי 
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  מיתוסים מומצאים
  

  דן יהבמאת 
  

 אוטוביוגרפיה –חלום הצבר הלבן . "מירון בנבנישתי
  . עמודים356, 2012, כתרהוצאת  '"של התפכחות

 

שם הספר מסגיר את נבכי נפשו ועולמו של מירון     
: וא מכנה את עצמואו כמו שה, "מלח הארץ", בנבנישתי

  הן חייוולדותת , ואומנם."אבן מאבניה של הארץ הזאת"
 בראי הצבריות ,בבואה של תולדות הארץ

, 1934 בשנת ילדות בירושלים :המובהקת
בן " בתור, ץל וחיים בקיבו"שירות בנח

  ."ההתיישבות העובדת
אהב ר שא נולד והתחנך בדור     בנבנישתי

הוא עמד בכל . את הארץ ברגליו ובסנדליו
 ,הקריטריונים של הצבריות האותנטית

 – הצבר" אלמוג בספרו עוזכפי שהגדירם 
מיסטיפיקציה "): 1997, עובד עם" (דיוקן

, עבודת האדמה כקדושה, ארץהשל נופי 
, הסתפקות במועט, שירה סביב המדורה

 ".ועוד, תילשון מחוספסת ועוקצנ
דוד ,  ירש מאביוהחלק מתכונות אל    

ישראל  שהיה חוקר ארץ, בנבנישתי
דרת סואף הוציא לאור , מהדור הישן

 . ישראל וסביבותיה קיר של ארץ מפות
אשר , תחומי-ידען רבוא     בנבנישתי ה

העיר המיתולוגי של  ראש, טדי קולקרת כעוזרו של יש
ממונה על התכנון העירוני בתור  . והיה גם סגנו,ירושלים

) יחסית לממסד(גילה רגישות רבה א וה") תכנית הרובעים("
 .העירשל , הכבוש,  בשטחה המזרחיהפלסטיניםכלפי 

  ,ותושביה ץבתיאורי אזורי הארגדוש  בנבנישתי ספרו  של     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
כגון , רווחו בצעירותו שמציג מצג של התפכחות ממיתוסיםו
תשומת ליבו עיקר  ".האדמה והשממה, כיבוש העבודה"

-מות עברייםנש, מופנה לשינוי שמות המקומות בארץ
  . לילהוחוזר ח, לשמות ערביים מקראיים

, 1949- ב,גוריון-א מזכיר את הוועדה שכינס דוד בןהו    
 הריםה, לעברת את שמות הנחליםהייתה שמטרתה 

מוטללה -אום, פינה אוני הפכה לראש'כך ג. הישוביםו
 -עיר" לסילואן, קטרה לגדרה, זמרין לזכרון יעקב, למטולה

חדורים ":  לדבריו.ועוד, אביב-מוניס לרמת' שייח, "דוד
, ה יוקדת בזכותו של העם היהודי לחזור למולדתואמונ

  ."...ך"הציונים שאפו לעגן זכות זאת בנופי התנ
 ומתנער , מכה על חטא,אקדמיתיושרה מתוך ,     בנבנישתי

מהתרפקות על אתוסים ציוניים שאבד 
הוא מודה באוטוביוגרפיה . עליהם הכלח

 נישולבאה על חשבון " גאולתנו"כי , שלו
ירושלים "כבר בספרו . שכןהעם הוניצול 

, הקיבוץ המאוחד" ( עיר ובלבה חומה–
  .תיאר את המתח וההפרדה העמים) 1981
מנתח בנבנישתי , בספרובפרק האחרון     

וקובע כי , לאומית-את רעיון המדינה הדו
 ,לדעתו. חזור-הגענו מזמן לנקודת האל

. מהגדה המערביתאין אפשרות להתנתק 
המציאות של . יועל חולקיםרבים , כמובן

אפליה ממנה סובלים אזרחי ישראל 
יכולה לנבא את אשר יקרה , הערבים

אם אכן , לפלסטינים מהשטחים הכבושים
אנשי . לאומית-יתממש רעיון המדינה הדו

, בוטינסקי'דבריו של זאב זימין מנופפים ב
כי בעתיד יהיה ראש ממשלה ערבי עם סגן 

 נוסח הימין לאומית-אך תסריט המדינה הדו. ולהיפך, יהודי
  .את השארת כל ההתנחלויות וגם את הרחבתן, כמובן, כולל

 להפריך הנסהמ, אדם אמיץמתגלה בספרו כ    בנבנישתי 
 בעת הוא  אך בה.זות ציוניות ולתקוף מיתוסים מומצאיםת

  .ישראל ופלסטין, מנפץ את רעיון השלום בין שתי מדינות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עוד אחתוארבע 
  

 יוסי סגולמאת 
  

 מסתובבות האיראני בנושא ומתרבות ההולכות ההדלפות    
 עד ,בינתיים. אד'גאחמדינ של מהצנטריפוגות מהר פחות לא

 נקודות ארבע, הקרב אל צבאה את תקרא לישרא שממשלת
  .המלחמה ואחרי לפני

 כמדינתאפשר לישראל להמשיך לנהוג ת איראן הפצצת .1    
" ?בצבא עשית מה "השאלה, גיבורים וזרכיו טייסים. צבא

 קציניםו, וההיכרות היד לחיצת אחרי מיד להישאל תמשיך
  .ראויים אזרחים ולעקוף ,מוצנחים להיות ימשיכו בכירים

אחד מיועציו של ראש הממשלה נשלח אל הרב עובדיה  .2    
מצב בו אך . צורך לתקוף באיראןכדי לשכנע אותו ב, יוסף

 על ידי יתוללותימשטר האדינת ישראל מנסה להיאבק במ
שקול לשליחת צלם , אישור מהרב הראשי לשעברקבלת 

  .פפראצי להרצאה בכנס למען צנעת הפרט
- על כך שכינוס המדינות הבלתימשלת ישראל זעמהמ .3    

אשר מנהיגה קורא להשמדת , מזדהות התקיים דווקא באיראן
  של ישראל שהדימוי הבינלאומי  אך העובדה  . מדינת ישראל

  

אם . נובע ישירות ממדיניות ממשלתה – נמצא בשפל מדרגה
, נתניהו לא יודע כיצד לשפר את דימויה של ישראל בעולם

 –או לחלופין , יסא למישהו אחרהוא מוזמן לפנות את הכ
  .להתחיל ליישם את מה שהתחייב לו בנאום בר אילן

המצב נתניהו את ההשוואות החוזרות ונשנות של  .4    
. מגבירות את החשק לקום ולברוח מכאן, בישראל לשואה

יהם י סיכו-אותם יהודים שנמלטו מאירופה , בסופו של דבר
למעלה . שאריםלהינצל היו גדולים יותר מאשר של הנ

ישראל היא עדיין , משישה עשורים אחרי הקמת המדינה
 .המקום המסוכן בעולם עבור יהודים

הוא לדון בנקודה , נקודות אלה    אבל אולי חשוב יותר מ
כיצד תנהג איראן אם וכאשר . הנקודה האיראנית, יתהחמיש

, האם תפרק מרצונה את פרויקט הגרעין שלה? ישראל תתקיף
, ייתוללות ותחליף אותן בפעילי זכויות אדםתדיח את הא

ותתנצל באופן רשמי , תפצה את ישראל על עלויות ההפצצה
  ?על מעלליהם של אחשוורוש והמן

נשאיר ליד , הנקודה האיראנית,     את הנקודה החמישית
אבל כן . ולא בטוח שניתן להניח שזו יד דמיון טובה, הדמיון

בתחומים , וליא, שבהשנה ;  לאחל שנה טובה– ניתן
  ...סוף להיות זנב במקום להיות הראש-  נהפוך סוף,ימיםמסו
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פרקטיקות של 
  אהבה ושל אמנות

        
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

            

  "אוהבים אמנות עושים אמנות"גלריה בסיבוב 
  

מציע דוד אבידן לנסוע " אביב-חיי הלילה של תל"בספרו     
במכונית ממקום למקום כדי לקבל תחושה של חיים בעיר 

בעקבות מחדל , אביב- מגיעה לתל כשאני ,איכשהו. גדולה
דת בה יאני מתני, ן האופניים שלישבעקבותיו נשלל רישיו

  .בעיקר ברגל
 נסיבות  שאלה,   אין צורך לומר

מחיר הדלק יותר פרוזאיות מהרבה 
 מציאת חנייה קשיימהמאמיר ו

זו דרך מעולה , בכל מקרה. בעיר
אחת מההחלטות איתן . להגדיל עיר

ו השנייה תיצא מדור תרבות לשנ
שיש צורך לבדוק מה יש , הייתה

  .יפה להציעלערים מלבד ח
ם  קבעתי ע,באורח כמעט מקרי    
מסתבר . לעשות סיבוב גלריות' מ
אוהבים אמנות "זה יצא בזמן ש

פתיחת עונת , "עושים אמנות
 ערב בו מתקיימותזה . התערוכות

 ויש אירועי ,פתיחות בגלריות רבות
זאת לצד עוד כהנה . אמנות בחוצות

וכהנה הצעות לחובב התרבות גבה 
 שעבורן גם , וגם לנערות פרברים,וליטיתהמצח והמודע פ

  .נסיעה ברכבת עשויה להיות ריגוש
התערוכות היא מ שההגעה לכמה, הייתי צריכה לדעת    

התוכנה , אפילו כשניסיתי ליצור מפה בגוגל. בלתי אפשרית
  . הסרבנית מיקמה את הנקודות שסימנתי בלב ים

 .רול ברחוב אבן גבי,   את הסיור התחלנו בבודהה בורגר
היפסטר ,  איך יודעים שהאוכל מוכןכששאלנו בבטן מקרקרת

 וקוראת בשמך ,אמר שמישהי מגיעה עם פרצוף מבולבל
 שהקדימו מנה נראה שאנחנו לא היינו היחידות. בהיסוס

 אחוזים מיושבי המקום םשכן בערך שמוני, צמחונית לאמנות
 ההיפסטר נד בראשו .נצפו מאוחר יותר על גג גן העיר

  .ולעברנ
סוכם תהליך " מרכז מבקרים: עיר שדה"    תחת הכותרת 

הציבוריות היא . "אמנותי שחקר את הציבוריות העירונית
. וכנייהנכתב בת, "חלק בלתי נפרד מן הפעולה האמנותית

 ,מיצגי סאונדעל ארטים ו-החלטנו לא להתעכב על וידאו
  .שנראו כמו סמטה חשוכה שלא כדאי להתקרב אליה

 כי הוא ,של גרילה תרבות" עבודת גילוי"במיצג     השתתפנו 
 הסביר לנו בהרחבה מתי שמואלוףכי היה במקום מואר ו

קיבלנו , בנוסף. איך להקליד ולכתוב עדות משוק העבודה
  .בנושאשעסקה אסופת שירה ופרוזה 

על , ממלמלות .משם התנהלנו בלחות עוצמתית דרומה    
  ברחוב יהודה הלוי . כננויאת כל מה שתלראות לא הספקנו ש

  
שם הייתה , שכבר הייתה על סף סגירה, נכנסנו לגלריה אינדי

גלריה אינדי היא גלריה . יניב יהודה אייגרתערוכה שאצר 
 ,גודלה הקטן – ואולי בזכות – שבגלל, תופית לצילוםשי
  . אינטימיותצליחה לייצרמ

ריק ששערו הב –והבחור , זוג מטופח נכנס מעט אחרינו    
 כי הוא משתמש ,שאל אם האמן הוא טיפוס חם –ל 'מג

 ,עקב הדימויים המטרידים, לאחר היסוס קל. בצבעים חמים
  .הוא נענה שכן

אם להמשיך להרצאה של ה ,על הספסל בחוץ התלבטנו    
 או לתפוס את הרכבת שתצא בעוד ,רני'כי דוויד צ'האמן הצ
הגלריסט אמר שהוא רוצה להכניס עוד פקטור . חצי שעה

. הוא ממשיך להרצאה –גר ושהוא סלאחר  ו,שוואה שלנולמ
,  שאם אנחנוהביע חששלמרות ש, הוא הזמין אותנו להצטרף

 יהיה  בוודאיהאירוע,  לשם מתכוונות ללכת,שהגענו מחיפה
  .עמוס

. במתחם ארטפורט לא נראה שהמונים גומרים את הערב    
  כי הלא כולם,משם טרמפ לחיפה שהתקווה שלנו לתפוס כך

המתחם . התבדתה, הולכים לשם
 ,נפתח לאחרונה במימון קרן אריסון

ויש בו תוכנית שהות לאמנים מהארץ 
  . ל"ומחו

 שבלע את הלבן ,בחלל לבן יאפי    
 שתינו קפה שחור ,הרוחניקי

, רני'צ. והתעלמנו מהבירה החינמית
שתואר כאמן שעושה פרובוקציות 

הקים מרכז לאמנות , פוליטיות
 על ,שם מיט פקטוריאלטרנטיבית ב

הוא הגיע . חורבות מפעל בשר בפראג
דומים לארץ כדי לייעץ לפרויקטים 

התקווה אך , אביב-בירושלים ובתל
 ,ללמוד איך לעשות את זה גם בחיפה

  .התבדתה די מהר
שרוע על , בחוסר חשק מופגן    

 תוך , בחריקות בכיסא משרדירפה מאוחר יותל שהוחכורסא
על מצגת עבודות  רני'צעבר , א הולםהתנצלות על המעמד הל

 כשהתבקש לספר על מיט ".90-12"כותרת שהתהדרה ב, שלו
  .  הוא עבר במהירות על מצגת נוספת,פקטורי

לא ויתרנו על . כשגמר לדבר כבר היינו בדרך לרכבת    
אבל גם לא . בגין איחור בנסיעה הלוך, ניסיון לקבל זיכויה

אוטובוס  בנסיעה בקו ב נגמרהער. יצא לנו מזה שום דבר
 ובגעגוע לעיר בה ,בכל המורדות והעליות של חיפהלילי 

    .אפשר ללכת בלי לטפס
         

  com.wordpress.irsade ":עיר שדה"אתר התערוכה 
  

Buffet ,יניב יהודה : אוצר, )57יהודה הלוי  (גלריה אינדי
; 19:00-16:00, 14:00-11:00 'ה-'ב: עילותשעות פ. אייגר
  .14:00-11:00שבת -שישי

  

  מסע בעקבות שיריו של מחמוד דרוויש
 יוצג מופע ,20:30 בשעה , בספטמבר13,     ביום חמישי

בעקבות שיריו של המשורר הפלסטיני , אטרון יפויחדש בת
המופע בבימויו של נורמן עיסא ובהשתתפות . מחמוד דרוויש

  .ענת חדיד ודורד לידאווי, עינת וייצמן, דמירה עווא
לפרטים נוספים ניתן , 03-5185563: להזמנת כרטיסים    
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בצעדת ,     רחובותיה של נצרת המו מפגינים ומפגינות
י "בנק, י"המחאה החברתית הגדולה שהתקיימה ביוזמת מק

,  בני נוער–רובם הגדול , מפגינים רבים. )8.9 (ש בעיר"וחד
כשהם מניפים דגלים , צעדו מכיכר העיר אל כיכר המעיין

  .אדומים וקוראים סיסמאות נגד מדיניות ממשלת הימין
? אבל אתה לא מוצא עבודה, סיימת תואר באוניברסיטה  "  

אבל אין לך כסף למלא , אתה עובד רחוק ממקום מגוריך
 הכרוז קרא .נכתב בכרוז שהופז לקראת ההפגנה, "?דלק

הפגנת זעם נגד עליית המחירים והגזירות "לציבור להתגייס ל
  ".הכלכליות ולמען צדק חברתי וסיום הכיבוש

ו כל ארבעת חברי הכנסת של סיעת     בהפגנה השתתפ
 מרחב נצרת של ר"יו, אחמד-כמאל אבווכן , ש"חד

 מרחב נעמת של ר"יו, ראיסי'רודיינה ג, ההסתדרות
  .יסירא'ראמז ג, וראש עיריית נצרת, ההסתדרות

מזכיר , רביע- עדנאן אבו מו    בעצרת שבסיום ההפגנה נא
דגיש אשר ה, ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "וח, י בנצרת"מק

ליברלית שמנהלת ממשלת -את הקשר שבין המערכה הניאו
, העניים והשכבות המוחלשות, נתניהו נגד ציבור העובדים

ת הממשלה נגד לבין המערכה המדינית והצבאית שמנהל
  . ההפצצות ברצועת עזה– ובכלל זה, העם הפלסטיני

הגשמת צדק חברתי כרוכה בהפסקת הבנייה "    
,  של תקציב משרד הביטחוןיפוחבביטול הנ, בהתנחלויות

גם ,  תכניות שהן גם נפשעות–תכניות המלחמה הפסקת וב
  .אמר, "וגם עולות ביוקר לחברה בישראל, גובות מחיר בנפש

  

  ברחבי הגדהגל של הפגנות 
  

העלאת מחירי המזון והדלק הדהדה ברחבי -    הקריאה לאי
בשורה של הפגנות , הגדה המערבית בסוף השבוע האחרון

במחאה על המצב , משתתפים שפרצו בערים שונות-בותר
, הפגנות נשמעה הדרישה להתפטרות סלאם פיאדב. הכלכלי

  . ולשעבר בכיר בבנק העולמיראש הממשלה הפלסטיני
שרפו המפגינים בובה ,     בהפגנה שהתקיימה בחברון

וקראו לבטל את העלאות המיסים  ,בדמותו של פיאד
ו בטול כרם וברמאללה בהפגנות שהתקיימ. המתוכננות

  .הבעירו המפגינים צמיגים וחסמו רחובות מרכזיים
  

 למלי וליוני לרמן, לדבי  
 אתכם באבלכם הכבד על מות הבן

 יאיר

 א"ת-ש"חד
 

 לדבי לרמן היקרה 
 כואבות איתך את אובדן הבן

 יאיר

  מזכירות תנועת נשים דמוקרטיות בישראל

  
לבחון דרישה אחת הדרישות שהועלו בהפגנות הייתה ה    

בין  ההסכם הכלכלי שנחתם –מחדש את פרוטוקול פאריס 
  .1993- בלבין ישראלף "אש

  

  19-י מתכוננת לוועידתה ה"בנק
  

    המוסדות הארציים של ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
  19-ה, החליטו לקיים את הוועידה הבאה של התנועה) י"בנק(

לראשונה מזה שנים רבות . 2013 בינואר 5-3- ב, במספר
והיא תכלול , במקום יומיים, תימשך הוועידה שלושה ימים
בדרכה של התנועה לדיון , גם שולחנות עגולים וסדנאות

עוד     . נוסף לדיון כללי בין הצירים,  עבודתהובשיפור צורות
  .י"חדש לבנקארגוני הוחלט כי הוועידה תאשר תקנון 

הדגיש כי אחד מיעדיה , ד שבייטה'אמג, י"ל בנק" מזכ   
, שנפתחה לאחרונה, י בשנת הלימודים הנוכחית"של בנק

להחיות ,  את השפעתה בבתי הספר התיכונייםהוא להגביר
  .את מועצות התלמידים ולהפוך אותן לכלי של מאבק

  

  י"ננעלה ועידת מחוז חיפה של מק
התלויה על הבמה הייתה הסיסמה !" עם הפנים לעתיד    "
של ועידת מחוז ) 7.9(בערב הפתיחה , אטרון אלמידאןיבת

באולם ). י"מק(חיפה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
ותיקים , ש"פעילי חדאוהדיה ו,  מפלגההצטופפו חברי

  .יהודים וערבים, וצעירים
מהוועד ,     בין הנוכחים היו משלחות ממחוזות המפלגה

 פעילים חברתיים ופעילי –וכן , המרכזי ומהסיעה בכנסת
ואת , י"בתכנית האמנותית הופיעו חברי בנק. שלום מחיפה

 וחברת מועצת העיר מטעם דב חניןכ "הוועידה ברכו ח
את ראשי הפרקים לוועידה . טולידאנו- עדנה זרצקי, ש"חד

  .י"חבר הלשכה הפוליטית של מק, עיסאם מחולהביא 
בין . "אחווה"ועדון ו דיוני הוועידה במ    למחרת המשיכ
כיצד להגביר את העבודה בקרב ציבור : הנושאים שנידונו

הפעילות המוניציפאלית ומצוקת השכונות , העובדים
י "היחסים בין מק, המחאה החברתית בחיפה, הערביות

  .התיכון-ההתפתחויות במזרחוכן , ש"חדל
, י"ל מק"מזכ, מוחמד נפאע    בסיכום הדיון נשא דברים 

 –ולאחר מכן , את המצב הפוליטי בישראל ובאזוראשר ניתח 
  .ובו מספר גדול של חברים צעירים, נבחר ועד מחוז חדש

  

  בסכנת פיטורים "מעריב"עובדי מאות 
-המעסיק כיום כ, "מעריב"    סבב פיטורים צפוי בעיתון 

, .בי.די.הנמצא בבעלות קבוצת אי, העיתון.  עובדים2,000
 .נקלע לקשיים כלכליים, רהשייכת לבעל ההון נוחי דנקנ

אשר בבעלותו עיתון , כי שלמה בן צבי) 9.9(לאחרונה דווח 
  ."מעריב"מתכוון לרכוש את , "מקור ראשון"הימין 

 "מעריב" מעובדי 400-300-לרק     בכוונת בן צבי להציע 
 צפויים –ויתר העובדים , להיקלט כעובדי החברה שבבעלותו

  . לאבד את מקום עבודתם


