
  
  

  

   מקום העבודה הצלתל על המערכה ,חגי מטר, "מעריב"ר ועד עובדי "שיחה עם יו

         

לראשונה זה . יםכמאבקי העובדים בכלי התקשורת נמש    
בעקבות וזאת  ,לא פורסם" הארץ"עיתון , עשרות שנים

דה "גם מוסף הכלכלה . 4.10-בעובדי העיתון שביתת 
  יצא         לא  "  מרקר

 ,ו יוםבאות
במשך ו
 שעות מספר

לא עודכנו 
   האינטרנטאתרי 

  .של העיתון
עיתון אך לא רק ב    

רועדת " הארץ"
רבים מעובדי . האדמה

בשבוע הפגינו  "מעריב"
 ראש  מול בית)3.10(שעבר 

ומול , הממשלה בירושלים
נוחי , טייקון-ביתו של המגה

  . העיתוןל "מו, דנקנר
נאמני חבר לאחרונה הציע         

כי העובדים ירכשו העיתון 
 כי ,ששלחו הנאמנים נכתב במכתב". מעריב"בעצמם את 

והציעו כי העובדים ירכשו מספר עיתונאים פנו לנאמנים 
אולי יותר , אתם":  עוד כתבו במכתב.ויפעילו את העיתון

אשר יכולה , עיתונות חדשה ושונה יכולים ליצור, מאחרים
   ."להיות מעניינת ורווחית

ועד  ר"יואמר בסוף השבוע " זו הדרך"ה עם בשיח    
כי האופציה בהחלט , חגי מטר, "מעריב"העובדים של 

 בשלבים מוקדמים כבר", לדבריו. על השולחן נמצאת
מבררים את בימים אלה אנחנו . העלנו את הרעיון

  ".ידינו-על 'מעריב'האפשרות של רכישת 
  

, 10בדומה לעובדי ערוץ , בשבוע שעבר הפגנתם
והדגשתם את , ית ראש הממשלה בירושליםמול ב

  ?מדוע היה זה הכרחי .האופי הפוליטי של המאבק
יש שני , מול ביתו של נתניהו, למחאה בירושלים    

  אלפייםתוביל לפיטורי " מעריב"סגירת  , ראשית  :הסברים

  

זכו ר שאגדול בהרבה ממפעלים המדובר בעסק . עובדים
קיים , שנית. קייםכדי להת ממלכתיבמשך השנים לסיוע 

, משבר מקומירק מנם לא ואזה . משבר בעיתונות הישראלית
  .לפעול כדי להבטיח את קיום הענףהממשלה על אבל 

  
יש מדינות .  לא באמת עולמי העיתונותאבל משבר

העיתונות הייתכן ש. בהן העיתונות המודפסת פורחת
  ?גלובלי ההקפיטליסטי המשברבישראל סובלת מ

  האיץ תהליכים2008-אין ספק שהמשבר הכלכלי שהחל ב    
 ,היו קיימים בשטח מזה שנים רבות אבל הקשיים .מסוימים

משינוי  – ונעוצים בשינויים רבים שחלו בעיתונות המודפסת
  .בהרגלי הקריאה ועד לתמורות בשוק הפרסום

  
, הציע לאחרונה הצעת חוק) ש"חד(כ דב חנין "ח

לעו למצוקה כלכלית המאפשר להעביר חברות שנק
האם זו . לשליטת העובדים") פניציה"ו" מעריב"כגון (
  ?עבורכםפשרות ממשית א

הפעלת לגבי מזה כחודש אנו בוחנים מודלים שונים     
אנו צריכים להבטיח את מקום : האתגרים הם גדולים. העיתון

שקבלתן , זכויות המגיעות לנו כחוקההעבודה ולשמור על 
שמור על הידע עלינו ל, נוסף על כך .כרגע אינה מובטחת

שהוא , הרב שצברו העיתונאים וכלל העובדיםהמקצועי 
  .מונחים כספייםלעצום ולא ניתן לתרגמו 

  
  ? אתה אופטימי

למלא היינו א, יחד עם זאת. המערכה טרם הסתיימה    
 לא היינו ,ללא מאבק. היינו נמחקים –יוצאים למאבק 

, כך שנכון לרגעים אלה. קמקבלים את המינימום הקבוע בחו
 יבחודש האחרון למדנו שסיכוי. הישגיםצבר המאבק 
  . ל שהמאבק מתעצם ככים גדלההצלחה

 תקשורתענף ה מקומות העבודה בתנאי ראשון להצלת    
. של העובדים הוא התארגנות )10ערוץ , "מעריב", "הארץ("
בידי כך יש  –רגנות היא מקיפה יותר וחזקה יותר ל שהתאככ
.  העיתוניםהנהלותכוח רב יותר כדי להתמודד עם יתונאים הע

התארגנות חזקה של עובדים מבטיחה עיתונות נטולת לחצים 
  . של בעלי ההון
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  ויצא לו תאגיד, ב"רצה להגיד ארה
על , כמונו, אנו מושיטים יד לכל האזרחים בעלי רצון טוב"

מנת שהתאגיד יצליח להתמודד בהצלחה עם האתגרים 
  ".אנו נחזיר את אמריקה אל הפסים הנכונים. שלפניו

  )1.9, "לה מונד ",המועמד הרפובליקאי מיט רומני(
  

  מורשת אובמה
, 2009בינואר , מאז שנכנס הנשיא ברק אובמה לבית הלבן"

ב לבין שאר האוכלוסייה המשיכו "הפערים בין עשירי ארה
.  שנה40מדובר בפערי השכר הגבוהים ביותר זה . להתרחב

ב שפורסמו "עוד עולה מנתוני מפקד האוכלוסין בארה
ב כמעט הוכפלו "שהרווחים של התאגידים בארה, באחרונה

שעה שהשכר הממוצע לשעה , 2008משבר בסוף מאז פרוץ ה
  ".של העובדים רשם ירידה

  )  23.9, "בלומברג"סוכנות הידיעות הכלכלית (
  

  לאמ בשרשראות נגד פעילי שהפסיק להשתמש
זה מה שאני ,  שנה20כל מה שאמרתי לפני . לא השתניתי"

עם הזקנה אין לך אנרגיות לנגוח . אולי זה הגיל. אומר היום
  ".בכל דבר

  ) 30.9, "הארץ ",שר החוץ ,אביגדור ליברמן(
  

  צדיק ורע לו
הורשעתי ,  שנה לא הייתי קשור למערכת הפוליטית12"

יש ציבור גדול , למרות זאת. בשוחד וישבתי שנתיים בכלא
  ".שמצפה שאני אחזור

  )30.9, "ידיעות אחרונות", אריה דרעי(
  

  אחד שמבין את נפש האדם
שהורשע , עו לאיש כמוךלמה שיצבי'כששואלים אותי "

אני עונה שאני מבין את השאלה ומבין את אלה ', בפלילים
אבל , לא מסכים איתם. שחושבים שלא צריך להצביע לי

  ".מבין אותם
  )שם(

  

  יועצו הכלכלי הבכיר של ראש הממשלה
עולם כלכלה ב !זה מעשי הגויים – להפסיק את ההפגנות"

הרים את לא יוכלו ל – תלך ותתמוטט, תמשיך ליפול
הכלכלה לא תפגע לעולמי , ארץ הקודש, בישראל !הראש
הוא יכול להזרים -ברוך-  בישראל יש ברכה והקדוש!םעולמי

ראש , לא להפריע להחלטות הממשלה !סוף- אין כספים עד
-יש לו יועצים וכלכלנים שהקדוש, לבד הממשלה לא מחליט

  !".הוא מנהל את כולם-ברוך
  )17.8, " האתר החרדי–בת כיכר הש",  הרב ניר בן ארצי(

  

  מכתבים למערכת
  

  לשאלת מספר המתנדבים לספרד
מלחמת  שיצאו מהארץ לל המתנדביםכתב עאפרים דוידי     

ם מספרכי שאלת וציין , )12.9, "זו הדרך ("האזרחים בספרד
יה זו סוג .ה עדיין את פתרונההמתנדבים לא מצאהמדויק של 

, קה בנושאשעסבלטה ביתר שאת בתערוכה האחרונה 
  .ישראל במוזיאון ארץהמוצגת 

הולכים בעקבות " המינימליסטים"כי אוי לציין מן הר    
, שבנא הסופרהוצאת (" דומיםא"ספרו של שמואל דותן 

בלשון ,  הקומוניסטיתלא אהד את המפלגהר שא, )1991
 בעבודת המוסמך שלו , משה בכריו אחרוהחר. המעטה

 וכך גם ,)1998, א"אוניברסיטת ת( "חניתה עדיפה על מדריד"
  .)2000, ביתן-זמורה(ו של רענן ריין ספר

, מכון לבון, ל"צהארכיון : כגון(ארכיונים י במסמכ    מעיון 
 קריאת עיתוניומ ,)רמת אפעליד טבנקין ב,  חביבהגבעת

 כי מספר הלוחמים ,ניתן להעריך,  ומכתבי לוחמיםהתקופה
בקטלוג . 347ד על והמתנדבים שיצאו מהארץ לספרד עומ

המלווה את התערוכה במוזיאון ארץ ישראל מצוינים 
  .  לוחמים בלבד162שמותיהם של 

הן רבות ,     הסיבות לכך שלא כל השמות מצויים בידינו
, רדיפות, תההתנדבות התבצעה בתנאי מחתר: ומגוונות
תנדבים רבים עזבו את הארץ בין השנים מ; בריחותוגירושים 

ולא , יעו לספרד דרך מרכז הרישום בפאריסוהג, 1920-1936
, היו מתנדבים שעזבו לספרד בגפם ובהסתר; ישירות מהארץ

ביניהם חברי , לא במסגרת המפלגה הקומוניסטיתש
אלא מילאו , לא היו לוחמיםמהמתנדבים חלק ; קיבוצים

, תרבותי קצינ, רופאות ,אחיות(תפקידים שונים אחרים 
 .ת המתנדביםורשימבות מרלא נכללו ב ולכן ,)תועמלנים

  יפו-אביב- תל ,דן יהב
   

  ר"מפמהדבר 
  

  יוסי סגולמאת 
 

לימודי היהדות ) מרכז- מפקח(ר "הרב זולדן הוא מפמ    
ר "שמשרד החינוך מעסיק מפמשם כ. במשרד החינוך

למד את כולם ששניים ועוד שאמור ל, למקצוע המתמטיקה
כי  ילדינו  מועסק הרב זולדן כדי ללמד את,ארבעשווה שניים 

  .לוהוא זה שקובע את הככי יש רק אחד אלוהינו ו
כי , באתר הרשמי של משרד החינוך, זולדן פרסם    

ד מתקבלות כל עו, לדמוקרטיה יש תפקיד טוב וחשוב
הכרעת הרוב מתבטלת מול רצון : "ר"החלטות נעימות למפמ

החלטות בדבר נסיגה " חטא חמור"וכינה בשם , כתב, "'ה
  .אם החלטות אלו נתמכות בידי רוב במשאל עםגם , משטחים

אם מתקבלות החלטות הנוגדות את הדרך בה ,     לשיטתו
כמו . אין להחלטות אלו שום ערך – מפרש את היהדותהוא 

 , הדמוקרטיה בארץ הקודש היא יהודית בלבד,לפי הרב, כן
  . הערבים כשווים בין שוויםםאזרחיהולא יכולה לכלול את 

, הלא הזדהו עם דברים אלר שאים בכירים רבנגם אם היו     
רובם ככולם מתחברים . הם העדיפו לשמור על זכות השתיקה

אם . ופוגעים בעתיד של כולנו, לצד הקיצוני של היהדות
אולי כדאי , ר" המפמלהחלפתו יתנגדאנשי הימין הדתי 

 –באב ' לרענן את זיכרונם כיצד בקיץ החולף ציינו את ט
  .גורלה של הקיצוניות הדתיתמועד המדגים מהו 



  

 3/ת מדיניו
 

  

  ם בפלסטין"אוה תלהכר
  

  י" של מקהחלטות הלשכה הפוליטית
        

המפלגה הקומוניסטית הישראלית הלשכה הפוליטית של     
ר "יו . בספטמבר24- ב, חיפה קיימה את ישיבתה ב)י"מק(

מוחמד , י"מקל "מזכ. מערוף- עבדאללה אבוהמושב היה 

ההתפתחויות לגבי ח פוליטי מקיף "יש דוהג, נפאע
  .באזור ובעולם, ץהפוליטיות באר

    נפאע ציין את המסמכים שהתפרסמו לאחרונה בעיתונות 
,  שנים30שאירע לפני , סברה ושתילהבלגבי הטבח 

וכן מוכיחים , ב בטבח"ארהמצביעים על התפקיד שמילאה ה
  . ב היה מידע מוקדם על תכניות הטבח"כי ברשות ארה

 ח" דוהגיש, סאמח עיראקי,     מרכז מזכירות המפלגה
י בו בהמצב החיובו ציין את , מזכירותהארגוני על עבודת 

את הנכונות לארגון פעילויות , מצויים רוב סניפי המפלגה
וכן את , מחאה נגד עליית המחירים ונגד המדיניות הכלכלית

  .2000ההכנות לציון יום השנה לאירועי אוקטובר 
בו השתתפו כל חברי ,     לאחר שמיעת הדוחות התקיים דיון

, סיכם נפאע את הוויכוח, בתום הישיבה. לשכה הפוליטיתה
  :והתקבלו ההחלטות הבאות

  

רואה בחיוב רב את החלטת י "של מק הלשכה הפוליטית .1
אבו  (ההנהגה הפלסטינית והנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס

הלשכה . ם ולתבוע הכרה בפלסטין כמדינה" לפנות לאו)מאזן
  .ישה הפלסטיניתקוראת לכל מדינות העולם לתמוך בדר

להטיל על העם הפלסטיני כי , הלשכה הפוליטית סבורה    
לסיום , שלום צודקאת מלוא משקלו במערכה למען קידום 

ולהקמת המדינה הפלסטינית העצמאית , הכיבוש הישראלי
  . 1967 ביוני 4-בגבולות ה, בירתה ירושלים המזרחיתש

מת חשוף את האי קוראת ל"הלשכה הפוליטית של מק    
בראשות , הצהרותיה של ממשלת הימין הדמגוגיתמאחורי 

  .מתכחשת לזכויות הצודקות של העם הפלסטיניה, נתניהו
  

אחריות העיקרית מדיניות הכיבוש היא הנושאת ב .2
 .כבושיםם היפלסטינילהתדרדרות במצב הכלכלי בשטחים ה

שילוב כוחות ואחדות מאבק של השכבות  תמחייבעובדה זו 
התעוררות את מחייבת וכן , בור הפלסטיניהעממיות בצי

  .כוחות השלום בישראל והצטרפותם למאבק זה
  

 הכלכליות שהטילה  הלשכה הפוליטית מגנה את הגזירות.3
ומזהירה מפני השלכותיה הרות , אזרחי המדינההממשלה על 

האסון של מדיניות זו ביחס לשכבות העממיות ושכבות 
  .הביניים בישראל

מביאה , ההרסנית של הממשלהכלית מדיניות הכל    
להגדלת אחוז האבטלה ולגידול במספר המשפחות החיות 

  .מתחת לקו העוני
 את פעולות רחיב    המפלגה קוראת לסניפי המפלגה לה

יש לתרגם את הזעם . המחאה החברתיות בכפרים ובערים
הנופל קורבן ,  הערבי והיהודי העובדיםציבורהמתגבר בקרב 

, עת מחאה עממית רחבה ליצירת תנו,לגזירות הממשלה
  .ןסוהפלת ממשלת האשתדרוש את 

  

איומי המלחמה הבלתי  הלשכה הפוליטית מגנה את .4
וחוזרת , משמיעה ממשלת ישראל כלפי איראןשפוסקים 

תיכון מנשק גרעיני המזרח ומביעה את תמיכתה בפירוז ה
   –בראש ובראשונה ו, ומכל סוגי הנשק להשמדה המונית

  
  

  
  
מוקיעה את החלטת הלשכה . נשק הגרעיני שבידי ישראלהמ

חופשי ישראל שלא להשתתף בוועידה למען מזרח תיכון 
  .שאמורה להתקיים בהלסינקי בקרוב, שק גרעינימנ

  

סיים יעם הסורי שה מביעה את תקוותה הלשכה הפוליטית .5
 העקרונות .פסיק את שפיכות הדמיםי ואת המשבר
פטריוטית דת האופוזיציה השל ועי ותהחיוביוההחלטות 

שינוי בסוריה קובעות כי כל  ,שהתקיימה לאחרונה בדמשק
 .בדרכי שלוםועל בסיס תהליך פוליטי יכול להיות מושג רק 

  .שפיכות הדמיםבסוריה הוא לעצור את צו השעה 
 לשינוי דמוקרטי עמוק ,בין היתר, ההחלטות קוראות    

, חילוניוקרטי משטר דמומביעות תמיכה בבניית ו, בסוריה
ועידת האופוזיציה הפטריוטית . חף מעדתיות ומקנאות דתית

לרבות , עמדה על עקרון שלמותה הטריטוריאלית של סוריה
והביעה התנגדות נחרצת לכל , סיום הכיבוש הישראלי בגולן

  .  צורות ההתערבות הזרה בענייניה הפנימיים של המדינה
להשיב לצבא הסורי     עוד קראה ועידת האופוזיציה הסורית 

גבולות המדינה מפני על כשומר , את תפקידו ההגנתי
של הריאקציה הערבית ושל , המדיניות התוקפנית של ישראל

  .האימפריאליזם האמריקאי
  

סברה מחנות הפליטים לטבח בשנה  במלאות שלושים .6
 שנרצחו , לזכר החללים הרביםהי מרכינה ראש"מק ,ושתילה

סניף מציינת בחיוב את ליטית הלשכה הפו. אלהבמחנות 
  .אשר ציין מועד זה לפני כחודש, י בנצרת"בנק

 מילאה 1982כי כבר בשנת ,     עוד מציינת הלשכה הפוליטית
בארץ המפלגה תפקיד מרכזי במערכה הציבורית שנוהלה 

במיוחד ראוי לציון התפקיד שמילא תופיק . בעקבות הטבח
מישראל במועצת אשר ייצג את כוחות השלום ,  המנוחטובי

וניצל , כוסלובקיה'שנערכה אותה שנה בצ, השלום העולמית
במה בינלאומית זו להוקעת המעורבות הישראלית 

הטבח בסברה ושתילה לא יחדל . והאמריקאית בביצוע הטבח
עד אשר יועמדו האחראים , מלהיות סוגיה פוליטית בוערת

  . הדגיש אז טובי–לדין ויענשו 
  

 שהופץ וקיעה את הסרט הפוגעני הלשכה הפוליטית מ.7
וגע בדת האסלאם ובדמותו של הנביא פה, לאחרונה
הלשכה הפוליטית מוקיעה . בצורה מבישה וירודה, המוסלמי

  .כל פגיעה ברגשות הדתיים ובאמונות המאמינים
  

י קוראת לכל חברי המפלגה "ק הלשכה הפוליטית של מ.8
, 2000אירועי אוקטובר  שנה ל12ש להתגייס לציון "וחד

  . זהזיכרוןציון יום בהפעילה שתתפות ההולהגביר את 
  

 הלשכה הפוליטית קוראת לכלל חברי וחברות המפלגה .9
ולפעול , לחזק את הארגון המפלגתי, ביר את פעילותםלהג

  ".אלאתיחאד"להגדלת מספר המנויים לעיתון 
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  סמל הוועידה השישית של 

 פידל קסטרו המפלגה הקומוניסטית הקובנית

  קסטרוראול

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  אפרים דוידימאת 

  
המונית במרכז  לאחר מצעד צבאי ועצרת, 2011אפריל ב    

המפלגה   הוועידה השישית שלנערכה, בירת קובה, הוואנה
ניתוח לעומק של עמד , במרכז הוועידה. הקומוניסטית הקובנית

חיזוק המשטר כן גיבוש דרכים להכלכליים ו הכשלים
הגדיר את ועידת , ראול קסטרו ,נשיא קובה. הסוציאליסטי בקובה

עתידה של המהפכה  היסטורית לקביעתועידה ו"כ המפלגה
 .להשתתף בדיוניה כאלף צירים הגיעו מרחבי קובה כדי". הקובנית

עדכונו של המשק "    אחת ממטרות הוועידה הייתה לפעול למען 
אשר  ,צעדים 313 ובואוגדן לצירי הוועידה נמסר . "הסוציאליסטי

. העמדה שהפיץ הוועד המרכזי לקראת הוועידה ניירותשנכללו ב
 את דיונישהשלימה , המפלגה  מועצתה אשתקדהתכנס, כמו כן

   .הוועידה בשורה ארוכה של תחומים
להתאים את הדגם "הייתה כוונת המפלגה הקובנית     

 לראשונה מאז הוועידה, "הסוציאליסטי הקובני לרוח הזמן
ראול הדגיש , מצד אחד. 1975נערכה במהלך ר שא ,הראשונה

נחוצות עד מאוד כדי להמשיך  הרפורמות הן" כי קסטרו
יתחוללו  כל הרפורמות"כי הוא הוסיף , מצד שני". במהפכה

  ". הקייםבמסגרת הסוציאליזם
 שהופצו לדיון לקראת ,העמדה במשפט הראשון בניירות    

האמצעי  שיטת התכנון הסוציאליסטית היא ": נאמר,הוועידה
כזי לקידום הכלכלה המר

על פי נתונים ". הקובנית
 שפורסמו בעיתונות

ברחבי האי , הקובנית
אלפי אסיפות התקיימו 

ונים אשר קיימו די, תושבים
פתוחים לגבי ניירות העמדה 

  . שפרסמה המפלגה
 התקיימו  אלהאסיפות    

עבודה   במקומות,בשכונות
  , ובאוניברסיטאות

 מיליון 7- כשתתפו בהן וה
כלל רובם ר שא ,אזרחים

    .הקומוניסטית אינם חברים במפלגה
פידל , ניתב הודיע מנהיג המהפכה הקו,עוד במסגרת הוועידה    

, התפטרותו מראשות המפלגה הקומוניסטית הקובניתעל , קסטרו
בהודעה . הצעה לרפורמות כלכליותהאת לאחר שזו אישרה 

עליי ראול ידע שאני לא אקבל " כי  פידלציין, רשמית שפרסם
עוד פרסם פידל קסטרו מאמר בעיתון . "תפקיד רשמי במפלגה

מדוע " תחת הכותרת ,ביטאון המפלגה הקומוניסטית, "גראנמה"
   ".לא נבחרתי לוועד המרכזי של המפלגה

שודרו בשידור ישיר בטלוויזיה ר שא ,לאחר שלושה ימי דיונים    
אישרו , הדיונים בוועדות השונות שהתכנסו במקביל וכן ,הקובנית

גם ובהן , הצעות לצעדים כלכלייםאת כל הפה אחד צירי המפלגה 
המלצה ,  רכוש פרטיה של ומכירהרכישהמלצה להתיר בחוק 

הצעה לחסל בהדרגה את כן ו, קואופרטיביםהמקדמת הקמת 
 המספק לתושבי קובה סל בסיסי של מוצרי יסוד ,התקצוב החודשי

 קת צעדים להעניםלולכשאושרו האחרות הצעות בין ה. מסובסדים
קואופרטיבים ,  עובדים עצמאים–אשראי ראשוני ליזמים עתידיים 

  . ומעסיקים קטנים
 כי ועידת המפלגה אינה מוסמכת להפוך את השינויים ,יש לציין    

את לאחר מכן  קיבלוהוועידה  אולם ההצעות שאישרה .לחוקים
  .אישור האסיפה הלאומית

  

  הפולמוס שרק התחיל
עדכונו "הושגה הסכם על עיקרי , בתום דיוני הוועידה, לכאורה    

המשיך בכל עוזו הוויכוח סביב , בפועל". של המשק הסוציאליסטי
השבועונים , כל הקורא את כתבי העת. שאלות הכלכלה והחברה

 יכול בנקל להתרשם ,"גראנמה"המדור המיוחד שנפתח באת ואף 
  . הסתיים שהחל עם הוועידה וטרם,עומק הוויכוחממאופי ו

 מכלל 20%-הודיע קסטרו על פרישתם של כ, בעקבות הוועידה    
 עד לאפריל כי, עוד נאמר. עובדי המדינה

עצמאים או  אלף עובדים יהפכו 500- כ,השנה
 ובאלהם בקואופרטיבים שיוקמו חברי

יעד זה לא הושלם עד .  זה מכברהפועלים
 עד עתה ,אך על פי מקורות רשמיים. היום

ועובדים " עסקים חדשים" אלף 300-נרשמו כ
, החקלאות, לרוב בענפי התחבורה, עצמאים

  . ההסעדה והשירותים
מרכז המחקר של מ, ר חוליו דיאס ואסקז"   ד

 כתב, ההכלכלה העולמית באוניברסיטת הוואנ
המגזר  ": עת קובניבבמאמר שפרסם בכת

הממלכתי בקובה מקיף יותר ממה שהיה 
 של 70- ה ו60- בברית המועצות בשנות ה

  ". המאה הקודמת
 המערכה הקשה של התמודדות בצד,     לדבריו

,  שנה60-הנמשך זה כ, עם החרם האמריקאי
הירושה "עם גם קובה צריכה להתמודד 

דיאס ואסקז סבור כי ". הסובייטית המעיקה
שהדגם "ברית המועצה קרסה בגלל 

הסוציאליסטי שהיא הציעה לאזרחיה מיצה 
, זאת". ל להתחדשאת עצמו ולא היה מסוג

  . וייטנאםלובניגוד לסין או 
תמיד היינו חופשיים מהמורשת הסובייטית בשורה ארוכה של "    

.  ועוד,השפה, המדעים, הספרות, כגון המרחב האמנותי, מרחבים
, תרבות הפוליטיתב, מדעי החברהבאך המצב שונה בכל הנוגע 

 של העיתונות תפקידםב ,מרכזיות המדינהב, ניהול ענייני הכלכלהב
מסירת המידע לאזרחים על ידי בהאיגודים המקצועיים וו

  ". הרשויות
ם יסוציאליסטיהתמוטטותם של המשטרים ה, לדברי דיאס ואסקז    

סין והדריכה בהשינויים העמוקים בווייטנאם ו", במזרח אירופה
מוכיחים כי , אהשל קורידמוקרטית העממית במקום ברפובליקה ה

ממה , בתיאורה ובמעשה, ים שוניםיציאליסטקיימים דגמים סו
כל מדינה מתקדמת על פי תנאיה . 'הדגם הסובייטי'שהיה קרוי 

בהתאם לאתגרים , האובייקטיבים והניסיון ההיסטורי שלה
עדכונו של ' מה שהוגדר כ,בקובה. 21-האסטרטגיים של המאה ה

את , שגי המהפכהיחייב לשלב את ה' המשק הסוציאליסטי
  ".  את הריבונות הכלכלית ואת העצמאות המדינית,הסוציאליזם

יק בקובה מהגידול המרשים ם שניתן להסאך ביחס ללקחי    
האתגר : "הוסיף דיאס ואסקז, והממושך בתוצר של וייטנאם וסין

יש להתמודד . הוא להבטיח גידול כלכלי וצמיחה משקית ממושכת
 של ומצב בו קובה תהפוך לזנבעם אתגר הצמיחה על מנת למנוע 

, סין ווייטנאם התמודדו עם האתגר. המשטר הקפיטליסטי העולמי
 והשיגו ,הפנימו את כללי המשחק של הגלובליזציה הכלכלית

השולטים בכלכלה  –כללים אלה הצלחות מרשימות תוך שימוש ב
  ".העולמית

  

  שלוש עמדות שונות: הסוציאליזם הקובני
קמילה ' יד הסוציאליזם בקובה הביעה פרופ עת    גישה שונה לגבי

במאמר ארוך , מהמרכז לחקר הכלכלה הקובנית, פיניארו הרנקר
נושאים "שפרסמה בגיליון האחרון של הרבעון 

המכונה  ("חברהאידיאולוגיה ו, בתרבות
  ). "תמאס", בקיצור, בספרדית

מלימוד העמדות השונות הבאות לידי ביטוי     
 עתיד הכלכלה בפולמוס הציבורי סביב

החוקרת מסיקה שלא מדובר רק  , הקובנית
אלא , ויכוח סביב עתידה של הכלכלהבו
מדובר בגישות שונות לגבי עתידו של "

  ".  הסוציאליזם הקובני ועתידה של קובה
פיניארו הרנקר סבורה שישנן שלוש עמדות     

הגורסת " המדינתית"העמדה : בולטות בוויכוח
הגישה , "הממלכתילייעל את הסוציאליזם "
 השוק בתוך המבקשת לשלב את" כלכלנית"ה

סוציאליזם "גישה הדוגלת ב וה,הסוציאליזם
, המשלב דמוקרטיה מלמטה, "של ניהול עצמי

  . פיתוח בר קיימא והגנה על הסביבה
מצדדי הגישה הראשונה והשלישית , לדבריה    

חברה צודקת היא החלופה דבקים בעמדה כי "
 ואילו העמדה ,"יטליסטיתהיחידה לחברה הקפ

מוכנה להקריב את , "הכלכלנית"הגישה , השנייה
השוויון החברתי לטובת הצמיחה הכלכלית 

  . המהירה באמצעות מנגנוני השוק
 רוב המנהלים ,לדבריה?  בעמדות השונותיםמצדדהם המי     

במנגנון הממלכתי מצדדים בחיזוק תפקיד המדינה בסדר החברתי 
לק לא מבוטל של החברה הקובנית מעדיף את גם ח. הסוציאליסטי

, להשכלה,  לרווחההמבטיח נגישות גבוהה, הקייםהמצב המשך 
 העשויים לפגוע ,על פני אימוץ מנגנוני השוק, לתחבורה ולדיור
  . בהישגי המהפכה

אינם ר שאקיימים מנהלים בדרגים הבינוניים ,     יתרה מזאת
ל החשש ש ב,יימתהק מוכנים לשנות את הגרסה הסוציאליסטית

היכולת אובדן מעמד חברתי ואף שחיקה ב, לאובדן פריבילגיות
 ,לדבריה. מעשי שחיתותשם ביצוע לרתום את מנגנוני המדינה ל

אנשי רוח שהתחנכו על ברכי המרקסיזם הסובייטי מתנגדים לכל "
שינוי הגורס ביזור סמכויות ופתיחת מוסדות ממלכתיים לניהול 

  ". יכוזית הקיימת במקום השיטה הר,עצמי

ללא התפתחות של סבורים כי " הכלכלניתהכלכלניתהכלכלניתהכלכלניתגישה "מצדדי ה    
 לא ניתן לייצר את המינימום הדרוש כדי להבטיח ,כוחות הייצור

אילו  ו,את הצמיחה הכלכלית
לא  – צמיחה כלכלית בהיעדר

ניתן יהיה לשמור על הישגי 
המהפכה בתחומי החברה 

  . והרווחה
דה על פי אלה התומכים בעמ    
באמצעות , על קובה להדביק, זו

את הפער הקיים , גידול התוצר
בין צרכיה הגוברים של 
האוכלוסייה הקובנית לבין 

הם גם . מציאות הקיימתההצע ב
מצדדים בצמצום תפקיד 

שכן מדינה חזקה , המדינה
ישנם אזרחים "מובילה למצב בו 

  ".ו את בעיותיהםיפתרהמצפים שאחרים ש
הם מוכנים לאמץ כמה מחוקי השוק , רבדרך להגדלת התוצ    

.  ואף להפריט חלק מתחומי הפעילות של המדינה,הקפיטליסטי
 לשלב את קובה בשוק הקפיטליסטי העולמי יהכרח, לדבריהם

בדומה להשקעות הזרות , ולטפח השקעות זרות בכלכלה הקובנית
  . הישירות העומדות מאחורי הצמיחה הסינית או הווייטנאמית

חלק של הפקידות הבכירה במנגנוני : מכים בעמדה זובין התו    
גם קובנים לא מעטים , יחד עמם" ו,חלק מהכלכלנים, המדינה

שהפנימו את הרעיון לפיו קיימת סתירה מהותית בין שוויון חברתי 
  .כותבת פיניארו הרנקר, "בין יעילות בכלכלה והפיתוח המשקיל

 היא מצדדת בגישה את העובדה כיפיניארו הרנקר אינה מסתירה     
עבור המצדדים ". שבמרכזה ניהול עצמי ודמוקרטיזציה, השלישית
. המהות של הסוציאליזם המתחדש נעוץ בניהול העצמי, בגישה זו

 ואף , העירוניתניהול עצמי ברמה,  במקומות העבודהניהול עצמי
  . הדגישה,"ניהול עצמי ברמה הלאומית

 לה תמיכה גדולה בקרב אנשי שיש, גישה זו, אך יחד עם זאת    
 הגישה הרשמית של ,לדבריה. אינה נחלת רוב האוכלוסייה, רוח

, "המדינתית", ממשלת קובה הינה תערובת של הגישה הראשונה
כאשר המרכיב המדינתי הוא , "הכלכלנית", שנייהגישה העם ה

  .המשמעותי
  
  

  
  

  אבז נבחר לכהונה שלישית'נשיא ונצואלה הוגו צ
הוגו , זכה הנשיא המכהן) 7.10(רות שהתקיימו בוונצואלה     בבחי

לעומת ,  מסך הקולות54.4%שהם ,  קולות7,444,082- ב, אבז'צ
יצוין כי .  מהמצביעים45%שנתמך בידי , מועמד האופוזיציה

 מבעלי זכות 81%שעמד על , שיעור ההשתתפות בבחירות
  . הוא הגבוה ביותר בהיסטוריה של ונצואלה, ההצבעה

גיבוי מצד קואליציה של מפלגות באבז זכתה ' מועמדותו של צ   
ונצואלה . "בהן גם המפלגה הקומוניסטית של ונצואלה, שמאל

ליברליזם ותמשיך את תהליך המעבר -לעולם לא תחזור לניאו
אבז בנאום הניצחון 'אמר צ, "21-לקראת סוציאליזם של המאה ה

  .עם היוודע התוצאות, שנשא בפני תומכיו
      



 6/לקחי העבר 

  

   בספרדשנקטעו, של הקרבהחיים 
  

    כתבתו של אפרים דוידי סיפרה את סיפורם של 
אשר יצאו בשנות , יהודים וערבים, תושבי הארץ

להתנדב להגנת הרפובליקה , השלושים לספרד
  ).12.9, "זו הדרך("במלחמת האזרחים 

 אודות המתנדבים –" מכאן למדריד"התערוכה     
 במוזיאון  באוקטובר30-תהיה פתוחה עד ה –לספרד 

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

    סוג זה של גבורה והקרבה היה נחלתם של מתנדבי 
אנו מביאים . הבריגאדות הבינלאומיות מכל הארצות

 בשם מהפכן יהודי מפולין, את סיפורו של אחד מהם
 כפי שפורסם ביידיש ,יענקל פריידקעס- ברנארד

   .בעיתונות של תקופתו
אשר , פריידקעסמשפחת     קטעי העיתונות באדיבות 

  .איתרה חומר הקשור בחייו
  

  
  

 חזיתמכתב מן ה
  

 בחזית ליד קאסא דל קמפוכאשר ,     כמעט כל יום בבוקר
, היינו מתאספים, הלילהמלבד שאריות של יריות , שקט שרר

הוא הסביר לנו .  החבר ברנארדסביב, קבוצת חברים יהודים
גבי  ציין על ,ספרדית שלפני פרוץ המלחמהפוליטיקה העל ה

, תהמצב בכל החזיתו את – שהייתה איתו תמיד –מפת ספרד 
  .םיהספרדיעיתונים ותרגם לאוזנינו ליידיש ידיעות מתוך ה

ות קרע אותו כשהמו, לי והעצובהיום הגורשהגיע     עד 
למלחמה  חייו  הקדיש את כלהחבר ברנארד. משורותינו

חמק הוא לא הת.  ולהטבת מצבם של הפועליםלמען החופש
  . ולא שנה אחת הוא ישב בכלא,סוהר-מישיבה בבית

כשהחבר , יום לפני ההתקפה, בחזית הואסקה    האסון אירע 
הוא נפגע קשה מכדור של . דמיות לשורות הקברנארד זחל
 האש הכבדה ותחת, חבר אחר סיכן את חייו. הפאשיסטים

דאבון ל .ופינה אותו מהשדה, נשא את ברנארד על כתפיו
אחת .  חרף מאמציהם,להצילוהרופאים  לא הצליחו ,הלב

  . בחיים הותירולבניסיון , הרופאות אף תרמה בעצמה מדמה
בדמעות בעיניים . הידיעה העצובה פגעה בנו קשות    

כדי , ובאגרוף מורם נשבענו שעד סוף ימינו נלחם בפאשיזם
  .לנקום את מותו של חברנו ברנארד

  

  ,                                                      חזית מדריד
   טס הלמןאמ                                                      

  
  
  

  1937 באוגוסט 31, "נייע פרעסע"מתוך 

שהופיעה ביידיש בעיתון , דויד קוטנרכתבתו של מתוך 

  :1937 בספטמבר 20, ור בפאריסא לאשיצ, "יע פרעסעני"
  
  
  
  
  
  
  
  

, יענקל פריידקעס מפולין- ברנארד
   הספרדיתבחזיתבגבורה נפל 

  
  
  

על הלוח שעליו נחרטו שמות הגיבורים היהודים שנפלו     
ברנארד יענקל : נוסף שם, מלחמת החופש בספרדב

לא מצא , רחוק מספרד, בהיותו בפולין .פריידקעס מפולין
כדי , כמו בצבת משך אותו שדה הקרב בספרד. לעצמו מנוח

  .לתרום את חלקו במלחמת החופש הגדולה
. 1908בה נולד בשנת , מזוביצק-עיירה אוסטרובמהמוצאו     

 הד  אצלוהתסיסה הפוליטית של שנות אחר המלחמה יוצרת
ער  הוא מצטרף לחוג תלמידים של הנו1920בסוף שנת ו, חזק

 הצטרף להנהגת הקומוניסטים 1925-ב. הקומוניסטי
  .ונכלא בגל המאסרים הגדול של אותה שנה, הצעירים

 בהן סייע לארגן פעילות ,    לאחר מספר שנים בפאריס
שם ,  שב לוורשה, קומוניסטית ביידיש בין המהגרים היהודים

   .מזכיר אגודת החייטיםנבחר לבהמשך ו, םכסבל פחעבד 
הוא , רוח טרוצקיסטי בפולין- כשהחל הלך,1932שנת ב    

נשמתו אך . עבר לאופוזיציה נגד המפלגה הקומוניסטית
 הוא סרובעת שישב במא, הישרה לא יכלה לשאת שקר

ערך , התיאוריות הטרוצקיסטיות המזויפותשליך את ה
  .והעמיד עצמו לשירות מפלגתו, ביקורת עצמית

הצליח . רידבהרגשת קודש מוורשה למד צעד 1936-    ב
ח וכשהוא נישא בכ, דרכים ללא כסף וללא מסמכיםבלעבור 

, הוא הצליח לעבור חמישה גבולות. שנאתו לפאשיסטים
  .תחמק מידי המשטרהומצא דרך לה

שבועות רבים . מספרד הוא כותב מכתבים מלאי התפעלות    
ת ובין קרב לקרב הוא נושא בעמדו, נמצא ברנארד בחזית

מרות שלא למד בבית ל. ני הלוחמיםפבהרצאות פוליטיות 
רכש , הודות לכוח הרצון החזק שלו ואהבת הדעת, ספר גבוה

כאשר הכדורים , בעמדות, אפילו בחזית הספרדית. ידע רב
הוא ירה ביד אחת ובשנייה החזיק מילון ובו , עפו מעל הראש

  .אותה רכש במהירות, למד ספרדית
 גע בגופו של הרוצחים הפאשיסטיים פושכדור    לאחר 

בשכבו על . מביאים אותו לבית חולים בברצלונה, החסון
 הוא עדיין כותב מכתבים מעודדים לידידים ערש דווי

אחיות תורמות שלוש  ".אין לי כלום, זה יעבור ":אהוביםלו
הוא . אך דבר לא עוזר, כדי להציל את ברנארד, פעמים מדמן

ן של הוא מוצא את מקומו בפנתיאו. עוצם את עיניו לנצח
  .הנופלים הגיבורים בבית הקברות בברצלונה

את , אלה שהכירו את ברנארד לא ישכחו לעולם את חזותו    
געיו אפילו בר. פניו המאירות וחיוכו שחימם ועודד

ואת החיוך לקח איתו אל , האחרונים לא סר החיוך מפניו
פרה בדמו את הוא ה. לוחם, ארד חי ונפל כמהפכןברנ. קברו

אשר עליה נובטים זרעים לא רק לחופש של , אדמת ספרד
  .אלא לחופש של כל העמים המדוכאים, ספרד

זר הפרחים היפה ביותר על קברו של יענקל פריידקעס ועל     
שיכפילו את , קברי כל הגיבורים שנפלו בקרב נגד הפאשיזם

  .אחוותינו עם גבורת הלוחמים בשדה הקרב הספרדי
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  הכפרים הסמויים מן העין
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

ציע סיורים בכפרים מ" אומרים ישנה ארץ"הספר 
מעידים אלה  .הנכבהמן  םשרידיובערים בהם השתמרו 

  . עד ימינו משךהנ על הרס
  

ם מן  נפרשי"אומרים ישנה ארץ"המכונסים בספר הסיורים     
הסיור הפותח את המדריך מתחקה אחר . הצפון אל הדרום

כמו מסלולים . רידי הכפרים אלבסה ואלזיב בגליל המערביש
במידע על הכפרים שהיו גם מסלול זה נפתח , אחרים במדריך

, מבני ציבור, מקורות פרנסה, גודל האוכלוסייה: ואינם עוד
  . ומידע על מיקום הפליטים כעת,תאריך הכיבוש

 בכניסה  מתחיל,לי ואורנה מרטון-מאת רונן זיו, הסיור    
  בהתבוננות על שרידי בית הקברות המוזנח,ינת אכזיבלמד

תוך התעלמות מחוק השמירה על זאת  .לאורך הגדר
  . המקומות הקדושים

 באחת .בניין המוזיאון במדינת אכזיב    לא אחת ביקרתי ב
לנתי בחדר ,  אבנים משביל סמוך לגדרסיקלתיהפעמים אף 

ל המבנה  ולא חשבתי מי היו דייריו ש,הגפן הצופה אל הים
לא עלה על דעתי שבניין המוזיאון היה  .'48המרשים לפני 

  . השיח מחמוד חסין עטייה, תאר אלזיב'ביתו של מוח
על ראיון כאן הנסמכת , ההיסטוריוגרפיה האלטרנטיבית    

אלדי ובני 'ספרי היסטוריה מאת וליד חעל עם תושב אלבסה ו
 .ציונימאפשרת למבט לחדור מבעד למעטה הנרטיב ה, מוריס

 3,500-בו התגוררו כ, מי היה מאמין שבכפר אלבסה
הייתה מכללה בה היה אפשר ללמוד את מקצועות , תושבים

  ?הדפוס ואת תורת הדיון
 היא בכך שהוא מתחקה אחר ,ו של המדריךיתומעלאחת מ    

 וחושף את הנרטיב ,מקומות המוכרים היטב למרבית קוראיו
צומת הרחובות אבן החומה במאחורי מה מסתתר  :שהושתק

מדוע , )ילימושרידי הכפר ס(אביב -גבירול וארלוזרוב בתל
כה חריג בנוף רמת הוא א "אוניברסיטת תשב" הבית הירוק"

מה עומד  ו,)מוניס' ביתו של אחד ממנהיגי שיח(אביב 
פיים בינות לשקדיות בהרי ירושלים הבתי האבן היפמאחורי 

  ).ה'שרידי הכפר ולג(
ספקת הסבר אפשרי לעיוורון הסלקטיבי של נורמה מוסי מ    

תחת הכותרת . ארץ הזו לשרידי פלסטיןההיהודים יושבי 
מוסי לחשוב מציעה  ,"סיור באלמנשיה כפי שסיפרתי לבתי"

על תחושת אי הנוחות הלא מתומללת נוכח קריאת המואזין 
, המוקף מגרשי חנייה ובתי מלון מפוארים, במסגד חסן בק

  . שגרתיות בשוק הכרמלהנשמעת בזמן קניות 
שפיתח " ועהלא נחשב היד" במושג עושה שימוש    מוסי 

החוויה של , המפגש ":נליטיקאי כריסטופר בולאסאיכוספה
במקרה המתואר על : הסובייקט את האחר הוא שמייצר ידע

, ידי בולאס זהו המפגש של המטופל עם המטפל שלו
של ישראלים וישראליות  המפגש –ובמקרה של אלמנשיה 

, ראשוניידע , זהו ידע גופני. העם החורבות של השכונ
שלעיתים נותר כידע עודף שלא מתיישב עם הידע האחר 

  ". אך לא נעלם– ולכן נדחק ,שלנו
הזרה שמציע של טכניקות כמה בין היא אחת מזו הזדהות     

רחל . מזמינות את קוראיו להתבונן בסביבתםאשר  ,המדריך
 להתבונן בבתי עין הוד מבעד ,למשל, ונס מציעה'גלאה 

  .מוקדיים-למשקפיים דו

 

 

 
 

פלסטין / לראות את ישראלהמוקדית משמע-ראייה דו"    
מה שנראה הוא יפה , פלסטין/כמו ישראל: בעת ובעונה אחת

ונס מציעה לקחת סיור 'ג".  ובה בעת מכוער נורא–ד ומא
אתם פליטים או  שאך לדמיין,  בתי כפר האמניםמודרך בין

  .אחד מן הבתים בסיור היה בית סבכםש ו,עקורים פלסטינים
  וההתוודעותרשימה זו אין בכוחה להקיף את גוף הידע    

 היא לקרוא בו ,ההצעה הטובה ביותר. שמציע המדריך
העטיפה קורצת למדריכים . ולסייר בנתיבים המוצעים בו

ברכב פרטי  ומפרטת את דרכי הגישה ,בסגנון לונלי פלאנט
מוטב היה . ובתחבורה ציבורית באופן שמזמין להישיר מבט

 ,אם תלמידי תיכון ישראליים היו מולכים בנתיבי מדריך זה
שמתווה שר , ולא בנתיבים רוויי ההיסטוריוגרפיה הציונית

          .   סערגדעון החינוך 
, "אומרים ישנה ארץ" עמודי מדריך הסיורים 509בסוף     

הזמנה עבור מי מעין .  שורות ריקותובהםדפים פר מס מצויים
שעושה שימוש במדריך לחקור ולהשלים סיורים קיימים או 

עורך הספר תומר גרדי מציע . להוסיף סיורים נוספים
להכרה של פלסטין , להכרה, הקוראת נקראת: "בהקדמה

. להכרה של הנכבה הפלסטינית. שבתוך תוכה של ישראל
  ".להכרה בה

ממקמת , "לא סוף דבר"תחת הכותרת ,  הדברבאחרית    
איני  ":הקשרתוך ב, לשוני-שכולו דו, אמל אקעיק את הספר

. לאומי- חייב להיות פרויקט דו'אומרים ישנה ארץ'סבורה ש
הספר , לעומת זאת. הנכבה היא טראומה לאומית פלסטינית

שבידכם משקף ניסיון כן של פעילים ישראלים יהודים להכיר 
. פועלים כאן שני אופני זיכרון נבדלים, לפיכך. בטראומה זו

גם אם הם כרוכים בצורות , הם אינם מוציאים זה את זה
  ".וביעדי אזכור שונים

  

  "מדריך סיורים: אומרים ישנה ארץ"
). עורכים(בארי 'עמר אלע, נגה קדמן, תומר גרדי

  .מודים ע509, "זוכרות"ועמותת " פרדס "הוצאת



    במאבק
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המלווה בפעילי ,  הראשון של מסיק הזיתים הפלסטינימויו    

הסתיים בסוף השבוע האחרון בהצלחה , שלום ישראלים
 המסיק מיוזמי, "רבנים לזכויות אדם"  ארגוןדובר). 5.10(

המסיק הסתיים " מסר כי ,ישראלי המשותף- הפלסטיני
. ביניהם דיר איסתיא, שני כפרים פלסטינים בגדהבהצלחה ב

מתנחלים על אדמות תגלתה השתלטות חדשה של וך כך הבת
  ".עוד הרבה ימי מסיק ועבודה בפנינו. בכפר פלסטיני סמוך

מפלסטינים ל "מנו כוחות צההשבוע " כי ,עוד מסר הדובר    
למרות שמדובר , מאזור דורא להיכנס למטעי הזיתים שלהם

  ". בשטח פרטי ובאזור שלא נדרש תיאום בכניסה אליו
בסוף השבוע האחרון השתתפו מסיק שנערך כי בוין יצ    

רובם עולים , קבוצה של ישראלים – "פורום תורה"חברי 
חוששים " אשר –  ובוגרי תנועות ציוניות שםהמדרום אפריק

כי המשך משטר הכיבוש מדרדר אותנו למצב דומה כמו זה 
  ".שהיה בדרום אפריקה בעת משטר האפרטהייד

לי המשותף מאורגן בידי ישרא-    המסיק הפלסטיני
הכוללת מספר ארגוני שלום וארגונים , "קואליציית המסיק"

גם השנה  ,ל שנהוכבכ" כי מהקואליציה נמסר. לזכויות אדם
 . הסמוכים להתנחלויות פלסטיניםכפריםמסיק בנתמקד ב

ביזה מאלימות ומ, ובלים מהתנכלויותתושבי כפרים אלה ס
אדישות קורבן לכן נופלים ו, מצד קיצוניים יהודים

 ". שלטונות הכיבוששלביורוקרטיה לו
נגיע גם לכפרים שאדמותיהם מצויות מעבר לגדר "    

מדיניות היתרי מעבר הנאלצים להתמודד עם  ,ההפרדה
  ."טרטורים במעבר בשערים החקלאייםעם קמצנית ו

  

-מוזמנים לפנות ל, המעוניינים להצטרף למסיק בימי חול    
להצטרפות למסיק בימים שישי . )בתלא בש (050-2110639

 050-5733276 –ושבת 

  

  הקימו ועד' בני נוער העובדים בבורגראנץ
  

 ועד העובדים הגדול ביותר בארץ המורכב מבני נוער הוקם    
לאחר שלמעלה משליש מתוך כאלף , )4.10(בשבוע שעבר 

 הכוללת גם את ,"'בורגראנץ"עובדי רשת המזון המהיר 
ל טופסי חתמו ע,  הפועלות בארץ"גקינ- ברגר"מסעדות 

 .ובחרו להתאגד בשורותיה, הצטרפות להסתדרות
  

 הצעירים לבני הנוער "'בורגראנץ"בכך הצטרפו עובדי     
ברשת , "דוש-סופר"העובדים ברשת הסופרמרקטים 

 ובשני אולמות אירועים "שיפודי ציפורה"המסעדות 
, חרונהשגם הם התאגדו במהלך השנה הא, בנתיבות ובבת ים

 . הודות לפעילותם של חברי הסתדרות הנוער העובד והלומד
  

וועד  כי הכירה ב,כבר הודיעה "'בורגראנץ"הנהלת רשת     
 וכי היא מוכנה להיכנס עימם למשא ומתן לקראת העובדים

בסניפים רבים של הרשת , חרף זאת. חתימה על הסכם קיבוצי
לוחצים ר שא, נתקלים בני הנוער בהתנגדות מצד מנהלים

 . עליהם שלא לחתום על טפסי ההצטרפות
  

במסגרת המשא ומתן צפויים נציגי בני הנוער העובדים     
     . ברשת לדרוש מההנהלה להפסיק את הפגיעה בזכויותיהם

  
שלא  שכרהטוענים כי ההנהלה מפחיתה מהם , בין היתר

ת תוספולא משלמת , מתעלמת משעות שעבדו בפועל, כדין
  .חגים ובשעות הערבב, בשבתותעבודה בגין 

  

  "די לאלימות: "הפגנת זעם בטירה
 שבמשולש טירהבעיר ) 5.10(פגינו  בני אדם ה1500- כ    

מקרי הרצח והאלימות שאירעו במחאה על  ,הדרומי
ובהשתתפות , בידי העירייהההפגנה אורגנה . לאחרונה בעיר

  .ש"י וחד"בנק, י" מק–ובהם , כל הכוחות הפוליטיים בעיר
עליהן כרזות  הונפו אשר צעדה במרכז העיר, בהפגנה    

בין המפגינים בלטו קרובי . " רציחות ואין חשודים18: "נכתב
 .ת תמונות יקיריהםר החזיקו אשא ,הנרצחים

כלי יש , לפי נתוני המשטרהכי , תושבי העיר מסרמאחד     
. אחד בממוצע לכל חמישה גברים בעירחוקי - לאנשק 

ה טוענת שתושבי טירה לא משתפים המשטר ",לדבריו
אך המשטרה , כמה עדי מדינהכבר היו ש, האמת היא. פעולה

 ".אנשים לא מעזים לסכן את חייהם, מאז. הפקירה אותם
 נאם בעצרת שהתקיימה בתום )ש"חד (דב חניןכ "    ח

בדיוק ה  מ– ואם יש? יש משטרה בישראל: "ושאל ,הצעדה
שובים ערביים לשטח יילהפוך למה מאפשרים ? היא עושה

   ."? או אולי מדיניות,רק טעותהאם זו  ?הפקר
  

  מועדון הסרט החברתי

  הגדה השמאלית
  אביב- לת, 70 העם אחד

  

  כיבוש ואפליה
  'סדרת סרטים של הבמאי רענן אלכסנדרוביץ

  

  20:00, 14.10', ביום א
  "שלטון החוק"

 סנדאנס פסטיבל בפרס זכה  אשר,במינו יחיד תיעודי סרט    
 בשטחיםהמציאות החוקית  את חושףהסרט . 2012 שנתל

 הואהישראלי  הצבא שבה מערכת: 1967-ב שנכבשו
  . כאחת השופטת והרשות המבצעת הרשות, המחוקק

 תובעים, משפטיים יועצים עם ראיונות כולל הסרט    
 ומוסריות משפטיות לדילמות נדרשו אשר, צבאיים ושופטים

   .הכיבוש את לקיים מנת על קשות
, מיכאל ספרד ד"עו של הרצאתו – ההקרנה לפני    

  .אדם זכויותבמשפטים נגד פגיעה ב פלסטינים המייצג
  

  20:00, 21.10', ביום א
  "הטיול הפנימי"

  ).2001 (פלסטינית- ישראלית קופרודוקציה, תיעודי סרט
  

  20:00, 28.10', ביום א
  "יימס בארץ הקודש'מסעות ג"

 ).2003 (זר עובדל כורחו בעל שהפך צליין על קומדיה-טרגי


