
  

  

  
  נסקי' תמר גוזמאת

  
, הפורעים הסדרתיים מבית היוצר של הכיבוש הישראלי    

שבחסות הממשלה משתלטים על קרקעות של פלסטינים 
מונעים מהפלאחים , מציתים מסגדים, כורתים עצי זית, בגדה

הם חתכו :  לא התנהגו יפה–באלימות לעבד את אדמתם 
 צבאי ואפילו השתוללו במחנה, צמיגים של מכוניות צבא

  . התחצפו לקצינים
, ראש הממשלה נחפז להכריז    

 ,שאסור להשלים עם הבריונות
ר הכנסת התייצב ליד מסגד "ויו

? ומה קרה, נו. שהוצת וגם הצטלם
 זה .עצרו אחד ומייד שחררו אותו

במהלך . אינו מקרה יוצא דופן
לא הוגש כתב אישום אפילו , 2011

  .נגד פורע אחד שהצית מסגד
כביטויו " (תאגיד הכיבוש"    

הצמיח את ) הקולע של אסף גפן
ראשית של הצבא - המפלצת הדו

מבחינת . המדכא ושל המתנחלים
האויבים הם , המפלצת הזאת

שבעצם נוכחותם , הפלסטינים
מפריעים את מנוחת המתנחלים 

חיילי הכיבוש חונכו . וממשלתם
ותודרכו להגן על המתנחלים בכל 

. ורעים בתושבי חברון וברחבי הגדהגם כאשר אלה פ, מחיר
לים לא השתמשו חיילים נגד המתנח, ולםאבל מע, מעולם

שבהם נעשה שימוש כה נפוץ נגד המפגינים , בסוגי הנשק
  .ירושלים- לעין או במזרחיבב

את הפרקליטות ואת בתי ,     אפשר לבקר את המשטרה
 אך הסרחון הפאשיסטי נודף לא רק . אוזלת ידםעל המשפט
מההתנחלויות ,  הוא נודף מהכיבוש".תג מחיר"מי ממתלה

  .ובעיקר מממשלת נתניהו ומהקואליציה שלו
שהחל ביוני , נתניהו נחוש בדעתו גם להנציח את הכיבוש    

משום כך הוא רואה . וגם להנציח את שלטונו, 1967
לרבות ליברמן , במתנחלים ובבאי כוחם הפוליטיים

לכן . ת בסיס הכוח שלוא, וההנהגות המקומיות בהתנחלויות
לכן הוא ; הוא מעניק גיבוי לחקיקה הגזענית וסותמת הפיות

; )עזה, ןאאיר(מלהיט את הרוחות לקראת המלחמה הבאה 

ץ "ולכן הוא דוחה עד סוף כל הימים את ביצוע הכרעת בג
  ".מאחזים"המכונות , בדבר פינוי ההתנחלויות הקטנות

 העסוק במערכת ,כי הנשיא אובמה, נתניהו הגיע למסקנה    
 יגבו , השקועה במשבר כלכלי, ואירופה, לנשיאותהבחירות

וימשיכו לנחם את , )קמים את אפםעגם כאשר הם מ(אותו 
כאשר הפלסטינים פנו , עובדה. הפלסטינים במילים בלבד

בשלל והצטיידו לשם כך , ם להכיר בהם כמדינה"לאו
בדבר הסדר קבע במה ושל מנהיגי אירופה הכרזות של אוה

, 1967 ביוני 4-המבוסס על קווי ה
  . הם קיבלו כתף קרה

פירש את בלימת , מצידו, נתניהו    
ם כאור "היוזמה הפלסטינית באו

ירוק להמשיך ולשדוד את קרקעות 
ממשלת . הגדה ולבנות בהתנחלויות

משיך לקבל את הסיוע הליכוד ת
גילים הצבאי האמריקאי ולבצע תר

מבלי , ב"משותפים עם צבא ארה
 להרחיב התנחלויות השיפריעו ל

  .ובעיקר בירושלים המזרחית, בגדה
מוכח בימים , הכיבוש המתמשך    

הוא סרטן , אלה פעם נוספת
המכרסם בגופה הנחלש של 

הכיבוש . הדמוקרטיה הישראלית
עליו מתרבות תולעים , הוא המצע

רעילות בדמות הצעות החוק 
 ממשלת .העליוןש "המות והמתקפה על ביהכהניסטי

, המשפט-בתי: תהבצלמה ובדמומדינה המתנחלים רוצה 
  .החינוך וגם התקשורת, החוקים

  

' ר(כלפי המתנחלים ' כ שלי יחימוביץ"שמגלה ח, ההבנה
וההתנגדות , )התבטאותה במהלך מערכת הבחירות בעבודה

' 67של העבודה וקדימה להכרה במדינה פלסטינית בגבולות 
.  הופכות שתי מפלגות אלה לזנב של ממשלת ההתנחלויות–

  .לעולם לא ינהיג חלופה מדינית לשלטון הימין, כידוע, וזנב
  

מצביעה כבר ) י"מק(הקומוניסטית הישראלית  המפלגה     
ערבית -שנים על הצורך החיוני באחדות דמוקרטית יהודית

, הדוחפת למלחמה כוללת באזור, מול אסטרטגיית נתניהו
כל . לחיסול הדמוקרטיה וזכויות האזרח, להנצחת הכיבוש

כל ניסיון להבליט את ,  בדרך למימוש חלופה זועיכוב
 .שלטון המתנחלים, משרת את שלטון הימין, המפריד

 2011 דצמבר ב  21 , 50גליון    



  

 2/תגובות 

  
        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
  גולדה בנעלי 

יתה חלק יהיא ה. לםיתה מדינה פלסטינית מעוילא ה, זכרו"
שהם , יש לנו עם פלסטיני מומצא. ניתאמ'מהאימפריה העות

   ."שהם היסטורית חלק מהקהילה הערבית, למעשה ערבים
  )10.12,ב "מועמד רפובליקני לנשיאות ארה', ניוט גינגריץ(

        
  מופת היסטורי

 כשהגרמנים יימח שמם וזכרם הפעילו , בתקופת השואהגם"
 היהודים הוחזקו –את מכונת ההשמדה במלוא הקיטור 

אפילו . במחנות ההשמדה בבלוקים נפרדים לגברים ולנשים
גברים . חיות האדם הללו התייחסו אל ההפרדה כדבר טבעי

  ". הושלכו להתגורר בבלוק הגברים ונשים בבלוק הנשים
  )14.12, "יתד נאמן"עורך העיתון (

        
  חוק ההסתרה

בכירים במערכת המשפט מבינים היום את מה שהבינה "
. ל ראוי לפרסוםוכי לא הכ, העיתונות החרדית מאז היווסדה

גם לציבור יש . לא כל ידיעה צריכה להגיע לידיעת הציבור
  ".זכות שלא לדעת דברים שהוא לא צריך לדעת

  )15.12, "יתד נאמן"מאמר המערכת של (
        

  תדמוקרטי-האנטי על החקיקה –' שלי יחימוביץ
אני לא מקבלת את התחזיות האפוקליפטיות לגבי גל "

הכנסת הקודמת הייתה גרועה לא פחות בחקיקה . החקיקה
 כל חוק כשלעצמו הוא לא .המופקרת שלה נגד שלטון החוק

  ".  שאפשר להחזיר לאחור,זה דבר הפיך... קטסטרופלי
  )13.12, אתר נענע(

        
  הון-תרומות מבעלי על –'  יחימוביץשלי

אני . אין לי חברים בעלי הון וממילא איני לוקחת מהם כסף"
 בלי בעלי הון... מגייסת את המימון לקמפיין מהציבור הרחב

". כך אני מתכוונת לגייס כספים להתמודדות הפוליטית שלי -
 כי הטייקון דיוויד ,בטרם נחשף', דברים שכתבה יחימוביץ

שהונו נאמד במאות , עלי בתי הזיקוק המופרטיםמב, פדרמן
  .רבבות שקליםלה תרם , מיליוני שקלים

  )13.12, "הארץ"(
        

  ונגל'אסקימוסים בווילה בג
 שבהם המדינה דאגה בשבילנו לפרק הרביעי ,הזמנים"

. האחריות עברה אלינו. לפו מהעולםח –והחמישי של חיינו 
  ".ראוי שכל אחד ידאג לעצמו

  )13.12, "דה מרקר" ,ל הלפרין יועצים"סמנכ, צביקה גנדלמן(
  

        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם
        

  

  מכתבים למערכת
  

  סכנת הפאשיזם
לאחרונה קראתי מאמר שפורסם באחד מאתרי הדעות    

בו מודיע הכותב כי לנוכח הסממנים המדאיגים , באינטרנט
  .בכוונתו לעזוב את הארץ, פאשיזםשל 
 אםהוא נשאל ה, כ דב חנין"בו השתתף ח, בדיון בו נכחתי    
לשאלה זו  שלו התשובה. כיום בישראל שיזםאפ סכנת יש

   .מעניינת הייתה
. הזאת השאלה על לענות דרכים שלוש שיש ,אמר הוא    

 ,יציבה ודמוקרטית מדינה היא ישראל :שלא היא הראשונה
 איום אין כן ועל ,לדמוקרטיה שלה לא נשקף שום איוםש
 לא מזמן כבר היא ישראל, היא השנייה התשובה ;שיסטיאפ

 איום אין כן ועל ,דמוקרטיות זכויות בה ואין ,דמוקרטיה
 היא השלישית התשובה; התממש כבר האיוםכי , שיסטיאפ

 על משמעותי שיסטיאפ איום יש היום של בישראל, שכן
  .הדמוקרטיה
, האפשרות השלישית היא הנכונה, כ חנין"    לדעת ח

 כדי ,פה היינו לא "אז, שיסטיתאפכבר  ישראל אם? ומדוע
 שהעזנו כךעל  במעצריושבים  אלא, הזה הדיון את לקיים

 אז, דמוקרטית לחלוטין הייתה ישראל אםו ;"אותו ערוךל
  . הזאת שאלהכלל ב מתעסקים היינו שלא כנראה

 .שיסטיאפ איום על שמדברים הראשונה פעםה לא זו ,היום    
 ,החמישים שנות בתחילת שכבר גלהנ,  בארכיוניםפשפשנ אם

  . היום לשיח מאוד דומה יהה הישראלי בשמאל השיח
-היה מטרה למסע דה) י" מק–ובעיקר (השמאל  אז גם    

ואף עמד בפני סכנה , י"גוריון ומפא- לגיטימציה מצד דוד בן
של  עיקש אופוזיציוני מאבק אבל. קחואל מחוץ לשל הוצאה 

 לאיום גרמו ,האזרחית חברההכוחות הדמוקרטיים ושל ה
  .מההיסטוריה להישכח גם אלא, דחק הצידהלהי רק לא הזה

 מספרי ליברמן את להשכיח נוכל ,    במאבק נחוש ומאוחד
 ניסה גוריון-בן שבו, הפרקה את שהשכיחוכשם , ההיסטוריה

  .לחוקאל מחוץ  י"מק את להוציא
  

  ירושלים, אדם אמוראי

  

  עיסקת חבילה
  

  יוסי סגולמאת 
  

נגד הדרת , הילארי קלינטון,     אמירתה של מזכירת המדינה
כהתערבות גסה בענייני עיני רבים נתפסה ב, בישראל נשים
נים מחליטים כאשר יותר ויותר רב ?ואיך אחרת. פנים

שיש מסתבר , הפרדה בין נשים וגבריםהחלטות הזויות לגבי 
  .בעולם מי שמפנים כלפי החברה בישראל אצבע מאשימה

, בת בנושאים לא לה שהילארי קלינטון מתער,הטענהאך     
 בקונגרסמ "רהבנאומו של מספיק להיזכר . מעוררת גיחוך

  ... במדינות ערבשעסק בהרחבה בזכויות האזרח, האמריקאי
חברה בים מתחוללאין להתפלא על כך שתהליכים אלו     

ללא , חזיק את העם השכן תחת שלטון צבאימי שמ: ראלביש
שגם הוא לא זכאי לקבל , יגלה יום אחד, חירויות דמוקרטיות

 מי שלא מאפשר לערבים לעלות על האוטובוס .זכות בחירה
אם מפרידים בינו לבין אשתו ובנותיו , שלא יופתע, שלו

העם מי שבונה גדר הפרדה בינו לבין . באותו האוטובוס
אם תיבנה גדר הפרדה בין גברים לנשים , שלא יתפלא, השכן

 .ברחוב שלו



  

        3/עובדים 
 

  

  יוצאים למאבק "קבלןהמרצי "
  

שבוע בשביתה כללית  הסגל הזוטר באוניברסיטאות פתחו החבריאלפי 

    במקביל מתארגנים המרצים מהחוץ במכללות ● לחידוש ההסכם הקיבוצי

  
סיטאות שביתה כללית של הסגל האקדמי הזוטר באוניבר    

בשל חוסר נכונותם של ראשי , זאת. פרצה בתחילת השבוע
והוועדה לתכנון ותקצוב במועצה ) ה"ור(ברסיטאות האוני

מ ולפתור את מצוקות "להתקדם במו) ת"ות(להשכלה גבוהה 
השביתה תמשך עד אשר ייחתם " כי ,נמסר .הסגל הזוטר

 ."מסדיר את כל הסוגיות שבסכסוךהמסמך הבנות 
מזה קרוב לשנה מתנהל  "כי, עוד נמסר    

 ל תנאי העסקתמשא ומתן ארוך ומייגע ע
לאחר שפתחנו במאבק  .הסגל האקדמי הזוטר
נראה היה שהצלחנו , שכלל גם עיצומים

להתקדם במו״מ ולהגיע להסכמות לגבי 
צורך לגבי ה, הצורך בשיפור שכר המתרגלים

  ".בביטחון תעסוקתי ועוד
היו נקודות ": לדברי ארגון הסגל הזוטר    

אך הייתה תקווה , שבהן המו״מ התקדם פחות
מ "בישיבות המו. ל המגעיםלסיום קרוב ש

כאשר ראשי , האחרונות חלה נסיגה
מההסכמות האוניברסיטאות חזרו בהם 

  ".שהושגו
 שהפיץ ארגון הסגל האקדמי ,    בהודעה

לכבד את "הם נקראו , הזוטר לחבריו
 וזאת על מנת להביא לשביתה חזקה ,השביתה

יחד נדרוש  .תןשאנו מקווים שתהיה קצרה ככל הני, ויעילה
ר "יו, מנואל טרכטנברג' מפרופ, שי האוניברסיטאותמרא

ברי הסגל הזוטר בחלהכיר , שר החינוך, ומגדעון סער, ת"ות
  ".הבלתי נפרד ממערכת ההשכלה הגבוהחלק כ

מנוצלים וחסרי ביטחון , לא עוד עובדים כמו עובדי קבלן    "
 אלא חברי סגל העובדים בתנאי העסקה הוגנים ,תעסוקתי
 אלא מאבק על , שלנו אינו רק מאבק שכרהמאבק. וראויים

אנו נאבקים על . דמותה של מערכת ההשכלה הגבוהה
הפיכתה של מערכת ההשכלה הגבוהה ממערכת מנצלת 
ופוגענית למערכת המכבדת את חבריה ומעריכה את 

,  ובפרט לחברי הסגל הבכיר,ו קוראים לציבוראנ. נחיצותם
  ."מאבקנולתמוך ב, סטודנטיםללעובדי האוניברסיטה ו

  
  מכללות מיוחד בקשה ב מצב

 של אלפי אנשי הסגל הזוטר אבקםעד כאן על מ    
: אך ישנם מרצים במצב קשה עוד יותר. באוניברסיטאות

 שהם, מרצים אלה .ציבור המרצים מן החוץ במכללות
שנים סובלים , כללות ממצבת המרצים במ70%-למעלה מ

  ". י קבלןעובד"מהעסקה פוגענית במתכונת של ארוכות  
 ,זוטר במכללותארגוני סגל וכן לקראת הקמת מסמך שה    ב

 או כל שמונה ,)סמסטר( כי כל ארבעה חודשים ,כתבנ
ואינם , דש הם מפוטרים מח,)שנת לימודים אקדמית(חודשים 

  . ארבעה עד חמישה חודשים בשנהמקבלים כל הכנסה במשך 
 ואין הבטחה ,ביטחון תעסוקתיהם נהנים מאין , בנוסף    

לרובם ככולם אין  .לרצף עבודה משנה אחת לזו שאחריה
  . חוקלית כאמינימ מלבד פנסיה ,זכויות סוציאליות

 שאין אופק ,עוד עולה מהניתוח שערכו פעילי התארגנות    
המכללות שואפות לבטל אפשרויות : להתפתחות תעסוקתית

, לקליטת מרצים במתכונת מקובלת של משרה וקביעות
  .דיפות להשאירם במתכונת קבלניתומע
מדי שנה נעשים . רמת ההוראהנפגעת , כתוצאה מכך    

 מכוניםליברלית הנהוגה בישראל -ה הניאושפבש, צמצומים
גורמים לדלדול מספר ה, "פיטורי ייעול"

  . הגדלת מספר הסטודנטים בכיתהלהמרצים ו
שלא , מרצים רבים נאלצים" כי , עולהעוד    

כדי , ד את רמת ההוראהלהורי, מרצונם
שהפופולאריות של הקורס תקרוץ למספר 

על , כל זאת. רחב ככל הניתן של סטודנטים
חשבון מצוינות אקדמית ורמת הוראה 

  ".איכותית
ביטול צורת : בין יעדי ההתארגנות החדשה    

חישוב ; "מרצה מן החוץ"העסקה של 
 פנסיההזכויות , הוותקרטרואקטיבי של 

 למרצים בדומה ,וקרנות השתלמות
 גישה לתקציבי מחקר ושנת ;באוניברסיטאות

היקף המשרה המלאה של   השוואת;שבתון
מכללות לזו של מרצים המרצי 

 בהישגים ה הכר;באוניברסיטאות

חישוב שכר צורך ל, אקדמיים של מרצים במכללות-לא
ותגמול   תשלום הוצאות נסיעה;ולצורך קידום מקצועי

  .מרצים בפריפריה
  

  
  

  ה"ת מורי הילשבית
  

ה "י הילות ומור מורהשביתו ,)2.12(    בשבוע שעבר 
- בתל:לימודשלושה מרכזי ) השלמת יסוד ולימודי השכלה(

שבתו מרכזי ובהמשך י. קנעםובקרית מלאכי ובי, אביב
  .למידה נוספים

בתכנית לומדים ,  מוסדות חסות ברחבי הארץ160-ב    
, נוך הרגילהשנשרו ממערכת החי , נערים6,000ה "היל

התכנית מפוקחת .  שנות לימוד ובגרויות12ומשלימים 
 1,500 –אולם למרות זאת , וממומנת בידי משרד החינוך

ה מועסקים דרך החברה " הילתהמורים והמורות בתכני
  .המשמשת קבלן ביצוע, סים"למתנ

, בשכר שעתי נמוך,     המורות מועסקות בתנאים מבישים
שליש מהמורות . טחון תעסוקתיללא שכר בחופשות וללא בי

  .עוזבות אחרי השנה הראשונה
ניסינו להגיע לחתימה על הסכם שכר קיבוצי עבור "    

כדי להביא לשיפור בתנאי , המורים שהם עובדי קבלן
, "כוח לעובדים"ארגון הנמסר מ, "אך לשווא, העסקתם

   .במסגרתו מאוגדים המורים
בישראל יש .  קבלן    זו השביתה הראשונה בישראל של מורי

  . מורים המועסקים בצורת העסקה פוגענית זו15,000-כ
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   עובדי קבלןבדרך לביטול 
  

  דב חניןכ "חמאת 
  

 התופעה עם ההתמודדות אחריות המזמין היא מרכז    
 ַעבדי העסקת, ישירה לא העסקה של והמסוכנת הבעייתית

 עולמי בשיא מחזיקה שישראל ,מראים המחקרים .קבלן
 פשוט, קל, נוח מאוד כי? ומדוע, הקבלן עובדי של שיעורםב

 מחקרים: ישירה לא בהעסקה עובדים עסיקלה ומשתלם
 מקבלים, יותר נמוך שכר מקבלים קבלן שעובדי ,מראים
  . הזאת בצורהאותם  מעסיקים ולכן, טובים פחות תנאים

 באחריות לשאת במקום כי, השירות למזמין נוח זה    
 הוא, מלא באופן העובדים של לתנאים, לשכר, לזכויות

 קבלן על אותה גלגלומ שלו מהאחריות מחלק משתחרר
 כך כל נעשתה הזאת שהמערכת ,הסיבה זאת .השירות

  . משתלם פשוט זה – בקרב מעסיקים ריתאפופול
 עם ים בהצלחהתמודדמ ',אחריות המזמין' בקביעת    

 משתלמתל ישירה לא העסקהההופך , המנגנון הכלכלי הזה
 לכל אחראי השירות מזמין: אנו אומרים. עבור המעסיקים

וברגע , הקבלן כמו בדיוק, העובד כלפי המעביד של בותוחה
  .ישירה לא בהעסקה אינטרס לו אין כבר ממילא –שידע זאת 

 שיפרו  מעסיקיםישלמוש, הקנסות:     אך דרוש מעבר לכך
 לפיצוי שתשמש ,ייעודית לקרן להגיע צריכים ,את החוק
 על רק תוטל לא האישית האחריות ש, מוטב היה.העובדים

,  כמו כן.המשפטי היועץ עלו חשבה על גם אאל, ל"המנכ
 עמותותכגון , ממשלתיים-לאה ארגונים כי ה,ראוי היה

 למזמין לפנות מקרה בכל יוכלו, העוסקות בהגנה על עובדים
 .  של עובדיוהזכויות הפרת על לו ולהודיע השירות

 רק לא מדינה מכת להיות הפכה קבלן עבדות של התופעה    
,  כיום.ניקיוןו, אבטחה, הסעדהכגון , הקלאסיים בתחומים

 יש. קבלן עובדי עובדים בישראל העבודה תחומי בכל
ספר שהן עובדות -אחיות בתי יש .קבלן עובדי שהם רופאים

   .שהן עובדות קבלןועובדות סוציאליות יש מורות . קבלן
 נחרצת בצורה הזאת התופעה עם נתמודד לא אנחנו אם    

 ותתפשט תמשיך זאתה הממאירה התופעה, ומהירה
 אם נחיל את אחריות המזמין .אותם ותהרוס אחרים לתחומים

, אמיתית מכה ניתן בכך, ביחס לכל עובדי הקבלן במשק
  .ישירה-הלא ההעסקה לצורת ומוצדקת אנושה

  

  )12.12, דיון בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודהמתוך (
  

  הזכות לפרטיות ממצלמות אבטחה
הם האזרחים בדבר האפשרות ש אתע ייד לחובה    "

, חנא סווידכ "אמר ח, " אחריהםיםעוקבש או ,מצולמים
המחייבת יידוע , בנמקו הצעת חוק שהגיש, ש"ר סיעת חד"יו

       .הציבור בדבר הימצאותן של מצלמות אבטחה
, אמר סוויד, "הגנת הפרטיות היא זכות בסיסיתלזכות ה"    

מציאות ' טבעית'ה כ כי הוא דוחה את התפיסה הרוא,וציין
        . מצלמות ומעקב אחר אזרחים במרחב הציבוריםבה ישנ

  
  לעצור את השתוללות הימין

, ש"ר חד" התייחס יו,)14.12(    בהצעה דחופה לסדר היום 
 הן, פרועה של אנשי ימיןההשתוללות ל, מוחמד ברכהכ "ח

הגיעה לשיאה ר שא,  בתוך מדינת ישראלהןבשטחים ו
  . יום קודם לכן, מסגד בירושליםבהצתת 

האחריות אינה מסתיימת אצל הפושעים הקטנים     "
. בבית הזה,  אלא מתחילה כאן,שמבצעים את הפשעים

בל יגלגלו , כים שמציעים להשתיק מואזינים במסגדים"ח
אש בוערת במסגדים הצתת עיניהם כשהצעותיהם הופכות 

  . "ביסוף או בירושלים, בטובא
אותם חוליגנים דרוש טיפול לא רק ב, כה    לדברי בר

על האספסוף "גם להטיל את האחריות אלא יש , שיסטיםאפ
 על ראש –ובראש ובראשונה , "המעונב שיושב בבית הזה

בסיס צבאי המתקפה של אנשי הימין על . "הממשלה נתניהו
   .אמר, " שהגולם קם על יוצרו,יא ביטוי לכך ה,בשטחים

ציד , דמוקרטיים- חוקים אנטי– ותנופוקדים אימים רעים     "
זה . שדידת קרקעות, עקירת עצים, של ערבים בחוצות הערים

צריך לעקור את . דומה למשהו מחריד וזה אכן מחריד
  ". שהפכו לדשא של כל הבית,העשבים הרעילים

  

  לפגוע בחופש הדתמזימה 
חנא כ "התריע ח, )12.12(    בדיון שקיימה מליאת הכנסת 

שנועדה , "ישראל ביתנו" של  הצעת החוקמפני סוויד
  . להשתיק את קריאות המואזין במסגדים

 ,והוסיף, אמר סוויד, "החוק הזה מהווה ירידה מן הפסים"    
 צריכים לא אנחנו שמרושא כמי צוטט הממשלה ראש"כי 

 דווקא? לא למה: שואל ואני. מאירופה יותר ליברלים להיות
  ".היהודי לעם עוול גרמההיא ש, אירופה של ליברליות-האי

הצעת החוק נועדה במכוון לפגוע ברגשותיהם ,     לדבריו
לא רוצים ולא , אנחנו לא מוכנים. "הדתיים של המאמינים

  .אמר, "מעוניינים במלחמת דתות באזור הזה של העולם
  

  הנחות בארנונה למעסיקי מוגבלים
ת אני חושב שפה אנחנו עושים צדק עם אותם מוסדו"    

יקבלו את הפטור אם אכן . סוקת נכים ומוגבליםלתע
כ "אמר ח, "נרחבתכלו לקיים פעילות יותר יוהם , מארנונה

 בו אושרה בקריאה טרומית ,)14.12(בדיון  מוחמד ברכה
  .הצעת חוק שהיה בין מגישיה

 יינתן פטור מארנונה כללית לכל נכס הנמצא, לפי ההצעה    
שלפחות שמונים , םבבעלות תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלי

  .לגמלה בשל נכות זכאים וחמישה אחוזים מעובדיו
  

  "סלינה"נגד הלנת השכר של עובדי 
 160בעניין הלנת שכרם של ) 14.12(בדיון שקיימה הכנסת     

כ "אמר ח, בנצרת עילית" סלינה"עובדי מפעל שקיות הניילון 
  ".בעל המפעל מחזיק בעובדים כבני ערובה" כי ,חנא סוויד

בחודש האחרון לא שילמו משכורות " כי ,  הוא הוסיף  
 הלווה בנק הפועלים. מונה כונס תפעולי למפעלו, לעובדים

אבל , תקופה מסוימתן שקל להפעלת המפעל  מיליו1.5
תמוטט בקרוב מפעל יה. קיימא-המצב הזה הוא לא בר
  ".והעובדים ייצאו לרחובות

,  בפריפריההממוקם, מדובר במפעל חשוב,     לדברי סוויד
  .והאזור, מאהל עין ,עילית מנצרת לעובדים תעסוקה מספקו
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  מזרחי בהיכל הצדק
  

  אור שימאת 
  

אין בבית , מאז פרישתו של השופט אדמונד לוי מתפקידו    
מדובר במצב  .המשפט העליון אף לא שופט מזרחי אחד

, המדינהלאורך כל תולדות : שאינו חדש מבחינה היסטורית
 העליון יותר משופט מזרחי ש"בביהממעולם לא קרה שכיהן 

  .ופטים ערביםזה המצב גם בנוגע לש. אחד
המובל על ידי פעילות , בימים אלו מתנהל קמפיין ציבורי    

, ר יפעת ביטון"לברון וד-ר מירב אלוש"דוביניהן , מזרחיות
  .ש העליון"בדרישה למנות שופט מזרחי לביהמ

 .שר המשפטים יעקב נאמן גינה בחריפות את הקמפיין    
ה נושא הזהפכו את ה"התומכים במינוי שופט מזרחי , לדבריו

לטענותיהם התשובה שלו ". בושה וחרפה, לדגל בפריימריז
  ."צריך למנות את הטובים ביותר" -הייתה 

מינוי שופט מזרחי מאבק להטיעונים העיקריים לתמיכה ב    
 כדי , האם יש בהם.העדפה מתקנת וייצוג הולם: הם שניים

  .נראה שכן? להצדיק את מאבקן של הפעילות המזרחיות
  

  תקנתהעדפה מ
הן , לרבות במערכת המשפט,     משרות בשירות המדינה

חלוקה בלתי שוויונית . בגדר משאב כלכלי לכל דבר ועניין
וכך גם בנוגע לאפשרויות קידום , של משרות מהווה אפליה

  .במסגרת המשרה
    בית המשפט העליון הוא אפשרות הקידום המקצועית 

 של שופטים היעדרם. הגבוהה ביותר של משפטנים בישראל
מצביע על אפלייתם של משפטנים , מזרחים וערבים ממנו

יש צורך , כדי לתקן אפליה זו.  אוכלוסיות אלהנמנים עםה
ולהעדפה מודעת של מזרחים , בבחירה מודעת לחתור תחתיה

  .וערבים בתהליך מינוי השופטים
עיוורון "הוא הטיעון של  ,    הטיעון העיקרי נגד גישה זו

וכו  לשיההתייחסותעצם , ההיגיון של טיעון זהלפי ". צבעים
  . בגדר אפליה פסולההיא , ני או הלאומי של השופטהאת

ד אבי "דוגמא לטיעון זה ניתן למצוא במאמרו של עו    
, ביותר מעשרים שנות עיסוק במשפטים" כי ,המספר, חימי

 ,ביליתי לא מעט בבתי משפט והופעתי בפני מאות שופטים
 אותי אם הם אוכלים גפילטע פיש או ומעולם לא עניין

אל תשאל את עצמך האם השופט  ":חימי מורה". מופלטה
האם , אלא שאל האם הוא מקצועי, הוא מזרחי או אשכנזי

מנו את  ":ומוסיף, "האם הוא בעל מצפון וחמלה, הוא הגון
מין או , ללא הבדלי דת, האנשים הראויים ביותר לתפקיד

  .)23.11, "וואלה"אתר  ("עדה
נדמית במבט ראשון כעולה בקנה אחד עם גם אם גישה זו     

לו . תממותהרי שיש בה יותר משמץ של הי, עקרון השוויון
הליך בחירת השופטים הנוכחי היה מתחשב רק בהיות כל 

היה עלינו , "בעל מצפון"ו" הגון", "מקצועי"מועמד 
שנמצאו כל כך מעט מזרחים וערבים  ,כךעל להשתומם 
  .רישות אלוהעונים לד

 שהמשפטנים המזרחים והערבים הם הגונים ,מתוך ההבנה    
אין לנו ברירה , ומקצועיים לא פחות מעמיתיהם האשכנזים

 כי תמונת המצב הנוכחית היא תוצאה של ,אלא להסיק
  . שנים של מיעוטים אלהאפליה ארוכת

: לדוגמא. אפליה זו נמשכת בימים אלו בכל תחומי החיים    
   מאשר יותר31% השתכר בממוצעעובד אשכנזי , 2007 שנתב

  
, 2006בשנת . עובד ערביאשר  יותר מ66% -ו, עובד מזרחי

 ביישובים גבעת שמואל 20-29כרבע מהצעירים בגילאי 
 באופקים ;למדו במוסדות להשכלה גבוההוכפר ורדים 

 ובכפרים פורידייס ; מהצעירים8%- רק כ -נתיבות בו
  .)נתוני מרכז אדוהלפי  ( מהצעירים2.8%רק  -וקלנסווה 

מדיניות מודעת של יש צורך ב,  להתגבר על אפליה זוכדי    
,  המדינה של מזרחים וערבים בחלוקת משאבימתקנתהעדפה 

  .משרות ואפשרויות קידום במערכת המשפט –ובכלל זה 
  

  ייצוג הולם
בית המשפט העליון מתאמץ להציג עצמו כמוסד     

יו  כי יש להחלטות,אך אין ספק, י ומקצועיאובייקטיב
  .השלכות פוליטיות מרחיקות לכת

ש הוא "ויכוח בשאלה האם ביהמוגם אם נתעלם מה    
והאם הוא קשור לאליטות , "ימני"או " שמאלני"

 בהכרעותיו קובע בית –או לא  יניקיות הישנות"המפא
, המשפט העליון את כללי המשחק של המערכת הפוליטית

מבקר החלטות של , מדיניות עבור מערכת המשפטמתווה 
.  וקובע את היקפן של זכויות האדם והאזרח,רשויות השלטון

 במובן – כלומר,  הן החלטות פוליטיות במובן הרחבהכל אל
  .של קביעת אופיו של המשטר הישראלי

    הדרתם של מזרחים וערבים מבית המשפט העליון פוגעת 
בית המשפט אינו נבחר . דינה להשפיע על ניהול המביכולתם

 בו ,אך לא ניתן להשלים עם מצב, ואינו מתיימר להיות ייצוגי
 ואשר ,אוכלוסיות המהוות אחוז נכבד מאזרחי המדינה

אינן זוכות לייצוג הולם באחד ,  במשך עשוריםמופלות
  .ממוקדי קבלת ההחלטות החשובים במדינה

.  אחדהדרה זו אינה תוצאה מקרית של הרכב שופטים    
 מעידה על היותה , שהיא נמשכת מאז קום המדינה,העובדה

 להדרה ארוכת שנים כזו אין ערך סימבולי. עקבית ומערכתית
מזרחים וערבים :  בפועל על הפסיקההיא משליכה ;בלבד

האדם "דמותו של , של שופטי העליון" המילייה"אינם חלק מ
 עתירותיהם זוכות להזדהות, אינה כוללת אותם" הסביר

-אי, לשון אחרת. פחותה מצד היושבים על כס המשפט
נוכחותם של שופטים מזרחים וערבים כופה על בית המשפט 

  . שוויוניות פחותלהוציא תחת ידו פסיקות
המאבק על מינויו של שופט מזרחי הוא צעד ראשון     

והכרחי במאבק נגד הדרתם של מזרחים וערבים ממוקדי 
  . במערכת המשפטלרבות , קבלת ההחלטות בישראל

משום שאין , ראשית. ודאי שלא? מאבק זההאם די ב    
הכרח ששופט מזרחי או ערבי יזדהה עם האוכלוסייה אליה 

משום , שנית. ולא עם האוכלוסייה ההגמונית, הוא משתייך
בית עבור  ,"עלה תאנה" להוות לולששופט מזרחי יחיד ע

 של נוכחותו,  לדוגמא. שכולו מורכב מאשכנזים,משפט
 לאשר את ץ"לא מנעה מבג, ובראן' סלים ג,השופט הערבי

  .התיקון הגזעני לחוק האזרחות
נראה כי ישנה חשיבות למינויו של שופט , אף על פי כן    
 זכותפסקי הדין החריפים ביותר ב .אוכלוסייה מוחלשתמ

המזרחי השופט . שה ניתנו על ידי שופטות נשיםישוויון הא
 נגד הקיצוץ , בדעת מיעוט, לפסוקיאדמונד לוי היה היחיד

מדובר אך , מינוי כזה אינו מהפכה. בקצבאות הבטחת הכנסה
  .ללא ספק בצעד בכיוון חיובי

  
  

ראוי שמאבקן של האקדמאיות המזרחיות יזכה לרוח ,     לכן
. הדמוקרטיה והצדק, יוןגבית מצד תומכי ותומכות השוו

ומינוי , נאמן היא מפלה ומדירההמשפטים שר עמדתו של 
  . השוויון בישראל-מאבק באימרכיב בשופט מזרחי הוא 



  

 6/בינלאומי 

  

  קובה תמיד מפתיעה
  

 על שוויון מגדרי ועל המהפכה הקובנית,אספין-ריאיון עם מריאלה קסטרו
  

 ושל וילמה אספין ,ראול קסטרו, היא בתו של נשיא קובה    
קוראים . אחת מדמויות המפתח במהפכה הקובנית, המנוחה

והיא המנהלת של המרכז , )50 (אספין- מריאלה קסטרולה 
הובילה , במסגרת תפקיד זה. ך מינילחינוהקובני הלאומי 

, לסביות(ב "להטלמען זכויות מערכה  אספין-קסטרו
  .  רבותה במשך שניםיאפלסבלו מר שא, )טרנס ובי, הומואים

שערך עמה אחד מעורכי העיתון  להלן חלקים מראיון    
  . ושפורסם בשבוע שעבר, ברנרד דורו, "הומניטה"הצרפתי 

  

  
  

ופש הנטייה  למען חמזה שנים רבות את פועלת
  ?על מה יש להיאבק. המינית ולמען זכויות נשים

היא תוצאה של שנות ש, אנו מצויים בעיצומה של מערכה    
 בשנות , הנשים הקובניותיתמאז הקמת פדרצי. עבודה רבות

פליה על  התחלנו לסלול את הדרך כדי לבטל את הא,60-ה
 ,לנטרלרה פשא, ארוכת שנים זועבודה . רקע מיני או מגדרי

  . בחברה שלנואת הדעות הקדומות בתרבות ו, אם לא לבטל
הכולל את , אבל כל צעד צריך להיות מגובה בקמפיין רחב    

  .את אמצעי התקשורת ומערכת החינוך
 ,צריך רצון עז . זה לא קל למגר את הדעות ההומופוביות    

  . משמעיים-חוקים ברורים וחדכדי לקדם כדי לשנות ו
  

  ? שיזמתן ת חוקוהצעכוי למה הסי 
קקו נח ש,אחת מהצעותינו קשורה בשינוי חוקי המשפחה    
 שנים אנו 15מזה אך , מיושמיםם נאומחוקים אלה . 1975-ב

 במטרה להגן, כדי לשנותם ,יחד עם פדרציית הנשים, עמלות
  . קשישיםמוגבלים ו, ילדים, םנשי יותר על הזכויות של טוב
מבטיח את חופש  ה,ים להוסיף סעיףאנו מציע, במסגרת זו    

, עם קבלת החוק. ון מגדרישוויהנטייה המינית והמקדם 
  . ו לשנות את שמם במסמכים הרשמייםיוכלנדרס 'גטרנס

המתמחים הצלחנו להקים שירותי רפואה , 2008    מאז 
ל והכ. כולל הזכות לשינוי מין, באוכלוסיית הטרנסקסואלים

  . המדינהחשבון ריאות ועל באמצעות משרד הב, בחינםניתן 
מאפשרת ניתוחים ה,  בעולםקובה היא המדינה היחידה    

אך . לשינוי מין באמצעות מערכת הבריאות הציבורית שלה
  .החקיקה בנושא זה טרם הושלמה

  

האם את לא נתקלת בהתנגדות פוליטית או דתית 
  ?לשינויים המוצעים

. וסייהבכל חלקי האוכל,  רביםקיימת התנגדות בקרב    
בין המנהיגים הדתיים יש . החברה הקובנית היא מורכבת

  . התומכים ויש המתנגדים

  
    אך במסגרת המפלגה הקומוניסטית והמחלקה הרעיונית 

אנו מנסים לקדם את . יש תמימות דעים בשאלה זו, שלה
אנו לא רוצים לפגוע . שיח מתמיד- הנושא תוך דיאלוג ודו

  . ם להתקדםאנו נחושי, יחד עם זאת. באיש
אנו יודעים שיש כנסיות שאינן מתירות נישואים של בני     

 ואנו רוצים להבטיח אבל גם לזוגות אלה יש זכויות. אותו מין
  .בייחוד בכל הקשור לרכוש המשותף, את זכויותיהם

        

  ?האם זה נעשה במסגרת התהליך המהפכני הקובני
אני . ללא מהפכה לא ניתן להתקדם! כמובן שכן    

כך שאני יכולה להבין את הסתירות הקיימות , מרקסיסטית
בחברה . בחברה ולנסות ולתת תוכן ממשי למושג סוציאליזם

 כדי לא לשכפל את דפוסי ,הקובנית יש לעמוד על המשמר
 ולהיאבק ,הפעולה או החשיבה של החברה הקפיטליסטית

  . מהפכנית-ברה הטרוםמהח" ירשנו"בדעות ש
המערכה למען זכויות של הומוסקסואלים ובעלי כל     

:  היא חלק מתהליך ארוך ומקיף הרבה יותר,הנטיות המיניות
צה במוע. שחרור האדם במסגרת החברה הסוציאליסטית

הוכנס , ינואר הקרוב שתתקיים בחודש ,הארצית של המפלגה
  . אלההעוסק ברעיונותסעיף מיוחד בהצעות ההחלטה 

  

  ?האם יובטח גם חופש הביטוי
המשטר הקולוניאלי . אף אחד לא יכול להשתיק אותנו    

גם . להשתיק אותנו, וללא הצלחה, הספרדי ניסה
. הקולוניאליזם האמריקאי והדיקטטורה בתמיכתו לא הצליחו

כל אחד יכול להגיד את . תמיד אמרנו את מה שאנו חושבים
   .אחריות על דבריואבל צריך לקחת , מה שהוא רוצה

, הייתי רוצה לראות עיתונות יותר ביקורתית, יחד עם זאת    
  .כתבות תחקיר בעיתונות הקובניתויותר 

אינני סבורה שבמדינות , כל הנוגע לחופש העיתונות    ב
רסם תלוי מתפמה ש. עיתונותסטיות ישנו חופש הקפיטלי

  . טוןקשר בין הון לשלוישנו , באינטרסים של בעלי המניות
בקובה ישנה תופעה חדשה ומבורכת של בלוגרים     

אלפי בלוגרים פועלים ברחבי . עצמאיים המפרסמים מידע רב
קיים קומץ קטן מהם . האי ועושים זאת באחריות מלאה

 מיליון 20-מוציאה מדי שנה כה, ב"המקבל סיוע כספי מארה
  . לשוב ולשלוט בנוכדי  משקיעה ב"ארהאלה כספים ש. דולר

     

, להתקדם ":מה פירוש האמירה של ראול קסטרו
  ?"אבל צעד אחר צעד

. יצירת קונצנזוס חברתי סביב השינויים הנחוציםבמדובר     
, הוא עובד בכיוון הזה. תהליכי הבנייה והשינוי אורכים זמן

אני רוצה  ":לעיתים הוא אומר. הוא אסטרטג מעולה, ולדעתי
על ". נויים בפקודהאבל איני יכול להשליט את השי, למהר

  .מנת לשנות יש ליצור רוב והסכמה חברתית
  

  ?מהו סדר העדיפויות של השינויים בקובה כעת
  

יש לעשות כל כך הרבה דברים ולחולל כל כך הרבה     
פכה לעצמאית וקודם כל יש לחזק את הכלכלה ולה! שינוים

התיירות גדלה , חרף החרם האמריקאי. בואיבכל הקשור לי
קובה . אנו מצויים בעיצומם של שינויים רביםו, בקצב מהיר

  .הקובנים, א מפתיעה אף עבורנוהי. תמיד מפתיעה



  

 7/תרבות 
 

     

  נגד ההפרטה בשירה
  

  לילך וברמאת 
        

כנס "בבית העם התקיים , ביום חמישי האחרון

פרי יוזמה של , "חירום של עולם השירה

 למדינה בה שירה לשברי להם שא, משוררים

בין ההצעות . נופלת קורבן לכללי השוק החופשי

שיסדיר תמיכה ציבורית , חוק השירה: שהועלו

  . מקצוע כבעל במשורר והכרה
        

אביב עשרות רבות של -בתל" בית העם"השבוע הגיעו אל                 
 ארגון . על מנת להקים איגוד משוררים,משוררים ומשוררות

לא רק . במקצועות השירההעוסקים עובדים שנועד לייצג את 
, חוקרים באקדמיה, מתרגמים,  עורכיםכי אם גם ,משוררים
 זאת בעת הכל מי שעבורו מצב השירהגם ו ,מגיהים, מבקרים

. לא משקף את חשיבותה
במרפסת הצופה על שדרות 
רוטשילד נתלה השלט 

  ".משוררות דורשות צדק פואטי"
 שדורש עולם פואטיהצדק ה    

השירה לא מבטא בהכרח עמדה 
כתיבת . שרואה בשירה פרנסה

 ולא ,שירה איננה מקצוע מכניס
הייתה כזו בשום נקודת זמן 

הדרישה היא . בהיסטוריה
ת השירה להכרה בחשיבו

 באמצעות ,ובמקצועות השירה
תקצוב הוגן של אמנות חשובה 

תקצוב השירה הוא אמצעי . זו
 , הישראלית בתרבותמהלקידו

  .יתלקרן זוובה נדחקה 
שדרה , בשדרות רוטשילד    

הקריאו , מתחת למרפסת, סמל המאבק החברתי לכהשהפ
קראו לעוברים ולשבים לחבר הם . משוררים משיריהם

המערכה שהוא ש, בור למאבק עובדים של מגזרמאבקים ולח
המאבק . על עצם ההכרה בו כמשלח ידבעיקרה היא  מנהל

 ,עיסוק ששכרו בצדוכמקצועות התרבות  תפיסתהוא על 
  .אינו בגדר תחביב או גחמה אישיתו

    חברי ועדת ההיגוי של המאבק הציגו את הקשיים 
.  בשנה האחרונהםשנערמו עד לאין הכיל, התקציביים
בתקציבים  הציגה כרסום מתמשך דיתי רונןהמשוררת 

, לא רק שאין שום סעיף תקציבי מובחן לשירה. הממשלתיים
, שירהן להעריך את תמיכת המדינה בעולם הניסיואלא ש

  .  מתקציב התרבות0.5%- כ–מצביע על נתון מביך 
כפי שלימדה אותנו מחאת האמנים בקיץ , תקציב התרבות    

.  מתקציב המדינה2%- כגובהו ו, בלאו הכימדולדל, האחרון
  .  מזה שבמדינות עניות יותר מישראלאף ור ענמוך לאין שי

      

שתקצבו , מפעל הפיס וקרן יהושע רבינוביץכגון  גם גופים             
כעת  סגרו, בעבר הוצאת ספרי שירה ותמכו בכתבי עת לשירה

ערבי - ס היהודי"ביהכדוגמת  ,מפעלים רבים. את הברז
 .נסגרו או עומדים על סף סגירה,  של עמותת הליקוןלשירה

  . או נסגרוד את פעילותםו רבים האטו מא ספרותייםכתבי עת
, "מיהו משורר"    על אף שניתן להתפלפל רבות בשאלה 

  :פרגמטיתובעיקר  ,פלורליסטית עולם תפיסת הציגו הכנס באי

  

ואחר כך , תקצוב עולם השירה והחייאת מוספי שירה תחילה
 לקבוע , שכר הוגןהמשתכרים, וכלו חוקרי ומבקרי שירהי

  .מיהו משורר ומהי שירה עברית ראויה
משוררים אינם רק משוררים  כי, ברי למי שהגיע לכנס    

 מי אלא כל, ן הספרותי או מי שזכו להיכנס לקאנו,מתים
מחקר  , תרגום, עריכה, כתיבה,  קריאה–שהעיסוק בשירה 

מי שרואה .  עומד בראש סדר העדיפויות שלו–וביקורת 
בת  בשירה דרך יעילה וקומוניקטיבית לפעולה תרבותית

על עוולות מתקשר כזו שמגיבה בזריזות ובאופן . הזמן
  .חברתיות ופוליטיות

גם  האינדיבידואלי ביותר הוא ,באמנות השירה    
השירה מאפשרת מסגרת פרשנית ליצירת . האוניברסלי ביותר

שאינה בהכרח אליטיסטית או מנותקת ,  עולם מורכבתתפיסת
ממסד ספרותי דרוש , לשם כך .מרחשי הלב של העם

להעריך שירה באפשרותו אשר , עוסק בשירהה, מתוגמל
 גדול לקהל ולפרסם זאת בבמות שחשופות ,מתוך היצע רחב

 ובין אם בכתבי ,עיתונות היומיתמוספי ספרות ב בין אם ב-
שיזכו , םעת מחקריים ייעודיי

      .לתפוצה רחבה
רועי     העיתונאי והמשורר 

חיבר בין מאבק  יקי ארד'צ
המשוררים לבין הקפיטליזם 

היד הנעלמה  ":החזירי בישראל
 כי היא נותנת לנו ,היא לא נעלמה

. סטירה ואנחנו מרגישים אותה
, המאבק הוא לא רק מול המדינה
 ."אלא מול הקפיטליזם הישראלי

ת השוק כוחוש ,סבוריםה לאלה
,  כי אין דרישה לשירה,מוכיחים

זה .  שירה אינה סחורה": ענה
המדינה ". תרבותזו . כמו אהבה

אך , תופסת את עצמה כתרבותית
מפקירה את התרבות לכוחות 

  .השוק
 סיפק אבחנה חשובה על אמיר אורהעורך והמשורר     

 האמנות ,רתיסטיתאכי בישראל המק, מעמד התרבות באומרו
 ,לפני כעשור. כסמכות מתחרה, יסת נתפסת כאויבמגו-הלא
צב היוצר ומצב ה שבדקה את מעדה היחידולקח חלק בואור 

אך ,  מתן וילנאי,המסקנות הוגשו לשר התרבות דאז. היצירה
  .מעולם לא יושמו

הקמת איגוד המשוררים איננה התארגנות מובנת מאליה     
בשנים  תםקדמה להתארגנות זו הקמ .בעולם השירה המבוזר

שהרבו להשמיע , של כתבי עת עצמאיים לשירההאחרונות 
יחד עם  ,כתבי העת .קול בנושאים פוליטיים וחברתיים

 ,"גרילה תרבות"קבוצת במסגרת , חברו ,ארגונים נוספים
אירועי שירה ליוו גם את  .למאבקי עובדים במשק הישראלי

ואך טבעי היה שהפנים של , מחאת האוהלים בקיץ האחרון
    . נשאה דברים בכנס,דפני ליף ,בקהמא

 ותמאבק רצוייציאה ל והתאגדות ש,    כנס החירום הוכיח
התארגנות זו חשובה בעת  . מאי פעםיותר  כעת ותודרוש

 ,ארד קבל על כך. משבר ערכים חריף בחברה הישראלית
כל . אלא גם הפואטיקה מופרטת, שלא רק השירה מופרטת

 ,תן לשאת עיניים אל עתידאך ני. משורר כתב על הכאב שלו
 :בו איגוד המשוררים יעודד גם יצירה של פואטיקה חדשה

כזו שלא מציעה , כזו שאינה מתגייסת להיות שופר השלטון
  .רק עיסוק בפרט במבודד

ר הראשון "פעם משורר והיו). יוסי אלוני: צילום (דוד אבידן
  .א" של רחוב בצפון תהיום שם, של איגוד התסריטאים
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בשבועות האחרונים מתגברות הידיעות על ביטויים שונים     

המתרחשים בערים שונות , של הדרת נשים במרחב הציבורי
  . שוניםובאופנים

קווי תחבורה ציבורית , "קווי מהדרין"    התופעה של 
בהם נשים נדרשות לשבת בחלקו האחורי של , בירושלים
  .ועוררה קול זעקה, זכתה לכיסוי תקשורתי נרחב, האוטובוס

 ,נשים בצבא שירת על איסור :שם נעצרה לא התופעה     אך
  ,חיפה עיריית של תרבות באירועי לנשים גברים בין הפרדה

  

   
  

  אוניברסיטה העבריתכנס גזעני ב
בושה שמוסד אקדמי נותן במה לאנשים שקוראים "    

דנטים ומרצים מהאוניברסיטה סטו) 12.12(כך קראו , "לרצח
נערך בה בנושא הספר שבמהלך כנס , העברית בירושלים

סטודנטים הפעילים  –בין המוחים ". תורת המלך"הגזעני 
 .ראח'ג' ש וסולידריות שייח"חד, "קמפוס לכולנו"בתאים 

מטעם מחברי , לכנס הגיע הרב ישראל אריאל מיצהר    
, אשר התכונן לנאוםוכ,  נוכחותו עוררה סערה במקום.הספר

 עליהם נכתב ,חלק מהנוכחים קמו ממושביהם והניפו שלטים
לא רוצים פאשיסטים "-ו"  לא בבית ספרנו–גזענים "

  .את הכרזותהמאבטחים באולם קרעו ". בירושלים
  

  דרישה להעסקה ישירה בטכניון
מול בניין המינהלה ) 14.12(הפגינו  עשרות סטודנטים    

, עסקה פוגענית של עובדי קבלןבמחאה על ה, בטכניון
אבל את , הטכניון קטף נובל: "והניפו שלטים עליהם נכתב

  ".העובדים הוא מנצל
 כך –כפי שהטכניון מתגאה בשלושת חתני פרס הנובל     "

,  עובדי הקבלן שלו300- כבוד לא פחות לבעליו להתייחס 
ר "הסביר ד, "ולהעביר אותם למעמד של עובדים מן המניין

  .אחד הפעילים במאבק, קנה-שליטעקיבא 
  

  י"של מקחברי מחוז השפלה     
  

   חבר ועד המחוז על מותו שליםאבל
  

  חיים פייגנבוים
  

   של המשפחהפים בצערהומשתת

         
ו כמה ימים אנ מדי –הדרת נשים מחדר הכושר של הטכניון 

  .מתבשרים על זירה חדשה בה מגבילים את החופש של נשים
יוזמות של : ו נתקלת גם בהתנגדות    אך תופעה מטרידה ז

פעילות פמיניסטיות לקיים אירועים ציבוריים בהן נשים 
ולמחות " קווי מהדרין"ויוזמות של נשים לעלות על , שרות

 ,לבלום את הגל החשוךמבקשות , נגד ההפרדה המגדרית
הקורא תיגר על הישגיה של תנועת הנשים ועל ערכי 

גם , בסופו של דבר, תובילהתנגדות ה התעצמות .החילוניות
  . של הדרת נשיםהלסילוק התופע

  

  זרקא נגד הלנת שכר-סר א'געובדי 
-סר א'בתום אסיפה סוערת של עובדי המועצה המקומית ג    

ט ועד החלי,  מזה שישה חודשיםבעקבות הלנת שכרם, זרקא
  . המשכורותעד לקבלת , )13.12(העובדים לפתוח בשביתה 

משרד : "ר ועד העובדים מסר"וי, ראפע אבו עסבה    
הפנים וראש המועצה הבטיחו לשלם לנו את המשכורות עד 

  ".אולם לצערי לא עמדו בהבטחתם, חודש דצמבר
אנחנו לא מקבלים , זה שישה חודשים ",לדברי אבו עסבה    

נכנסנו , ילדים שצריך לפרנס יש לנו. משכורת וזה קשה
לכן אנו  .נסבל ילבעיות כספיות וסיבוכים בבנק והמצב בלת

כולל  ,נשבית את כל מחלקות המועצה .יוצאים למאבק פתוח
ולא נפסיק את השביתה עד לקבלת הזכויות  ,החינוך עובדי
 ". חלב ולחם בבית הגענו למצב שאין לנו. שלנו

  

  למען חופש התאגדות" הוט"עובדי 
 הדין-תההסתדרות לבי עתרה) 11.12(    בשבוע שעבר 

שזו בדרישה , "הוט"חברת הכבלים   נגד הנהלת,לעבודה
  .של עובדי החברהגדות התא ההתערבות הבוטה בחדל מןת

אולם . ועד עובדיםקימו לאחרונה ה" הוט" טכנאי 700-     כ
, הנהלת החברה מסרבת להכיר בהסתדרות כארגון יציג

  .נגד העובדים שהתאגדואיומים לחצים וומפעילה 
  

  עיצומי סייעות הגנים בגני תקווה
סייעות הגנים של המועצה המקומית גני תקווה  כשלושים    

 , הילדים שבמועצהגני 20ם של את פעילות) 13.12(שיבשו 
  . הסתדרותמה בסניף התקייה ש,ותאסיפת עובדב השתתפוו

להפחית הנהלה     העיצומים התקיימו בתגובה להחלטת ה
 לשנות את שיטת דיווח הנוכחותו,  של הסייעותן משכר10%

  . מ עם ההסתדרות"באופן חד צדדי וללא כל ניהול מו , שלהן
  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן
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