
  
  

  

  אמריקאית נגד סוריהה פההתנגדות לתקיגוברת בעולם 
  

  בבית הלבן)31.8 (ש"במוצ השמיעברק אובמה שיא הנ    
החלטתי שארצות הברית צריכה לנקוט  ":את ההצהרה

 , לכאורה".בכפוף לאישור הקונגרס, סוריהפעולה צבאית ב
בכך שהחוקה בהתחשב ,  מצידומדובר בצעד מתבקש

האמריקאית מחייבת את הנשיא לקבל את אישור הקונגרס 
לא סוריה היא שהכריזה , והרי. בטרם יכריז מלחמה

ב היא שעומדת לתקוף את "אלא ארה, ב"מלחמה על ארה
 שיקול דעת אבל החלטת אובמה אינה תוצאה של. סוריה

 תקף תקיפות צבאו ,בעבר. דמוקרטי או חוקתי
רים חבן ללא הסכמת בית הנ במזרח התיכוקטלניות

רוב המדינות החברות דעת  ובניגוד ל,סנאטוה
ות אל הקונגרס מסמלת ההחלטה לפנ. ם"באו

המצדד במתקפה על  ב"נשיא ארהיותר מכל כי 
 עמדה זו מבודדת אותו הןכיום  כי גלהמ, סוריה

   .תבדעת הקהל העולמיהם במגרש הביתי ו
 , על דחיית המתקפהשהודיע הנשיאבעת     

הסירו " וקראו ,בית הלבןהפגינו מאות מחוץ ל
לפי סקר של ". לא למלחמה"-ו" ידיכם מסוריה

 מאזרחי 20%רק , )30.8" (רויטרס"סוכנות 
  .ב תומכים בתקיפה צבאית בסוריה"ארה

 הבהיר , ולדימיר פוטין,נשיא רוסיה    
כי על ארצות הברית להציג  ,תגובהב

את ם "של האובפני מועצת הביטחון 
אחריותה לכאורה של ממשלת ה בדבר ייותרא

פוטין . םנגד אזרחיבנשק כימי שימוש סוריה ל
, "פרס נובל לשלוםב המעוטר",  כי על אובמה,הוסיף

 החוץ שר .לחשוב על הקורבנות הפוטנציאליים של תקיפה
כי מועצת הביטחון צריכה להמתין עם אמר , וואנג יי, הסיני

  . ם"או עד שתסתיים בדיקת פקחי ה,החלטתה
יחד עם מדינות , ההתנגדות של רוסיה וסין    אך בעוד 

 ,כגון רוב מדינות אמריקה הלטינית(רבות בעולם השלישי 
 התגבשהרי מה ש, ויההייתה צפ) ובראשן ונצואלה וקובה

הצעתו של ראש . בבריטניה היה הפתעה של ממש
המצדד בהתערבות צבאית , דייוויד קמרון הממשלה

ברוב של ונדחתה , ה בפרלמנט הבריטינחלה מפל, בסוריה
ראש , 18-סוף המאה הלראשונה מאז . 272 מול 285

בל גיבוי למהלך מלחמתי י קלאממשלה בבריטניה 

 השמרנית יש בו למפלגתו,  מחברי הפרלמנטאימפריאליסטי
  .  נעדרו מההצבעה הגורליתממשלתובאפילו שרים . רוב ברור

 .סי.בי.ביאמר לרשת , רמנהיג מפלגת הלייבו, מיליבנדאד     
". נחוש ללמוד את הלקח מעיראק"כי הוא , ההצבעהלאחר 

 ב"הבין אר" היחסים הלכאורה מיוחדים"מיליבנד הוסיף כי 
אינם יכולים להסתכם בלעשות פשוט את מה "בריטניה בין ל

ת תבוס ".י אומר שהוא רוצה לעשותאשהנשיא האמריק
הבריטים  רוב ותתנגדת הת א משקפקמרון

דיילי "- רסם הסקר שפ לפי .להתערבות צבאית
  . מהם תומכים בתקיפה11%רק , )29.8" (טלגרף

 שום, פרנסואה הולנד, פרט לנשיא צרפת    
 ינוראש ממשלה או ראש מדינה באירופה א

שותפות האפילו . ב"מצדד בעמדת ארה
 –עיראק ולתקיפת לוב לכיבוש אפגניסטן ו

  .ת מתקיפהמסתייגו
בולטות , על רקע בדידותו של אובמה    

ב "ארהשל גרורותיה של התמיכה במלחמה 
טורקיה והליגה הערבית , ישראל: התיכון- במזרח

זאת למרות . מעוניינות בהתערבות האימפריאליסטית
כמו , ת זו עלולה לגבות מחיר בנפש וברכושהתערבוש

. הגובלות בסוריה,  וטורקיהבמקרה של ישראל
פ טייפ 'ראש ממשלת טורקיה רגדיל לעשות הג

יה אמר כי כל התערבות צבאית בסורש ,ארדואן
זה  ".הממשלהצריכה להיות מכוונת להפלת 

-פגע' שעות של 24ל להיות מבצע בן לא יכו
החלשת  הוא מה שחשוב: "והוסיף, אמר ארדואן, "'וברח

  ".המשטר עד שייכנע
ת נתניהו  ממסדיים בישראל ביטאו את דאג    פרשנים

וממשלתו הימנית מהתקדים הסורי בכל הנוגע לתוכניות 
  .ב באזור"המלחמה נגד אירן ולמעמדה ההגמוני של ארה

בטורקיה ובמשטרי הריאקציה ,     דווקא משום שבישראל
  מיוחדתישנה חשיבות, הערבית תומכות הממשלות במלחמה

אלפים הפגינו . שהעמים בארצות אלה ישמיעו קול מחאה
ומשמרות מחאה ,  שעבר באנקרה ובעולם הערביבשבוע

מחאות . י בנצרת ובחיפה"י ובנק"התקיימו גם ביוזמת מק
: המאוחדות בקריאה, אלה מצטרפות למחאות בשאר העולם

  !לא למלחמה בסוריה

  2013  בספטמבר4, 35    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

        גגגג""""המיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשע
  

  ! קפיטליסטים–יצחק ויעקב , אברהם
התפיסה שאם יש לך , הרדיפה הזו אחרי כל מי שיש לו כסף"

זו תפיסה קומוניסטית  –ע שאתה ר ,כסף סימן שגנבת אותו
. לשחיתות כסף זה סימןשקלאסית שאומרת שהצלחה זה רע ו

היו , אבות האומה, קביצחק ויע, אבל מה לעשות שאברהם
היום היו . ך מתואר עושר אגדי"בתנ. הון מה שמכונה בעלי

  ."קוראים להם טייקונים
  )2.11.2012, "גלובס", ליכוד, משה פייגליןכ "ח(

        

  משא האדם הלבן
הברית -שעומדים להיות הרוב בארצות, במגזרים אתניים"

אין אותה תפיסת עולם מובנית המעניקה ,  שנה30-25בעוד 
  ".ודאי שלא כמו במגזר הלבנים, יכה לישראלתמ
, ר איגוד לשכות המסחר"כ לשעבר מהליכוד ויו"ח, אוריאל לין(

  )5.12.2012, "ישראל היום"
        

  נעלמו שישה מיליוני קטגורים
  ".אני שמחה להיות פאשיסטית"

  )21.11.2012, "ידיעות אחרונות", הליכוד, כ מירי רגב"ח(
        

  דואג למוחלשים
ואחר כן לכלל , ישראל- שייעצתי לאפריקהופות קהיו ת"

  ".בי פיתוח.די.תעשיות ולאי
  )13.1, "דה מרקר", ס"מנהיג ש, אריה דרעי(

  

  אבל יש מי שאומר אמת, בממשלה מבלפים
בממשלה הזו לא היה מעולם דיון או לא עלתה כל הצעה "

אם זה יובא להצבעה . המדינות להצבעה על פתרון שתי
והבית  ביתנו- שרי הליכוד. זה לא יתמוך בישא, בממשלה

 נאבקים בהצהרות היום אנחנו לא. היהודי יצביעו נגד ההצעה
מ שהשמיע ראש הממשלה " לחידוש המוההקריא[מסוג זה 

אבל אם יהיה מהלך לקדם את התוכנית לכינון שתי , ]נתניהו
  ".יהיו כוחות שיחסמו וימנעו את זה בממשלה, מדינות

  )8.6, "טיימס אוף ישראל ",סגן שר הביטחון, דני דנון (
  

   )1(והמתנחלים ' יחימוביץ
 קמור הושא ,להתייחס אל תושבי התנחלויות אתה לא יכול"

ידי -נשלטו על רובן –לפי חוק ולפי החלטות ממשלת ישראל 
היא לא מפלגת העבודה ... שעיםפואל כ –מפלגת העבודה 

היא הייתה מפלגה .  ומעולם לא הייתה מפלגת שמאל,שמאל
  ".אי אפשר להפסיק תקצוב התנחלויותו ,זיתמרכ
  )Ynet ,17.12.2012, העבודהמפלגת ר "יו', כ שלי יחימוביץ"ח(

  

  )2(והמתנחלים ' יחימוביץ
במיוחד לא . ת כלפי המתנחליםולא אסכים לשיח של עוינ"

  ".כאשר הם נשלחו לשם בהוראת ממשלות ישראל ובסיוען
  )24.12, "ישראל היום", ר מפלגת העבודה"יו', שלי יחימוביץכ "ח(
        

  דיאגנוזה
אין 'ברק אמר : ברקגרועה מאהוד שלי יחימוביץ יותר "

  ".'אין בעיה'אומרת ' וביץיחימ', פתרון
  )11.1.2012, "הארץ", הסופר עמוס עוז(

  

  ק המצפון"מש
הייתה ' האסטרטגית של פרופסור ישעיהו ליבוביץהשגיאה "

והיה אומר , ש"ח וחד"שהוא בא לדבר בכינוסים של רק
  ".כ"שצריך לצאת מהשטחים ושתהיה כאן מדינת שב

  , ל"מחבר הקוד האתי בצהפילוסוף ו, אסא כשר' פרופ(

  ) 15.2, "הארץ"
  

  ון בשלטוןה
ד את וחייבים לעוד, בכל העולם הון ושלטון הולכים יחדיו"

ההון והשלטון הם עובדה מוגמרת וצריך לחיות . התופעה
  ".עמה בשמחה ובהבנה

  )24.12.2012, "דה מרקר", ן"יחצ, רני רהב(
        

  העיתון של הבורגנות
היה העיתון היחיד שתמך בבנימין נתניהו כשר ' הארץ'"

פרטה הגם , שעשה רפורמות משמעותיות מאוד במשק, אוצר
היה כמעט היחיד ' הארץ'. ישחרור של הניהול המרכזוגם 

, היה נגד הכוח הגדול של ההסתדרות' הארץ'. שתמך בו
. לחם נגד הגנה על תוצרת הארץ' הארץ'. לחם נגד זה' הארץ'
  ".עיתון של הימין הכלכלי. הוא עיתון של הבורגנות' הארץ'

  )1.4.2012, "ליל שישי אקטואלי",  "הארץ"ל "מו, עמוס שוקן(

  
  קבלניםהבנק של הבנקאים וה

כדי שלא תהיה ,  לא יותר מדייש להגיב בתחום הדיור אך"
  ."ירידה גדולה מדי של מחירים

 ולימים מועמדת המשנה לנגיד בנק ישראל, קרנית פלוג(

  )23.3, "דה מרקר", לתפקיד הנגיד

        
  למחוא כפיים רק לקומוניסטים גאים

: אז ריבונו של עולם, ש אמרו שהם קומוניסטים גאים"חד"
ואמרתי את מה בבית ברל קמתי  .גאה  מהימין ואני גםאני פה

. מחאו כפיים לאמירות של השמאל ולא לי. שאני חושבת
הודית שבירתה ירושלים לנצח אמרתי שישראל היא מדינה י

כפיים נותנים רק למי ? לא מחאו כפייםזה למה ל .נצחים
  "?שאומר שהוא קומוניסט גאה

  )25.12.2012, אינטרנט ב2חדשות , הליכוד, הגברת מירי רגב(

  
  דילמה מתנחלית

שום דבר לא ש ו,כשהייתי בטוחה שכולם גמרו לאכול"
קנינו בית , מאיא, אבא': אמרתי, ייתקע לאף אחד בגרון

 כמו. אני זוכרת שהייתה דממה סביב השולחן. 'בקריית ארבע
מה , אני לא מבינה' :מא שלי שאלהיורק א. במעמד הר סיני

  ."?'רע ברובע המוסלמי
  )14.6, "מעריב", "הבית היהודי"סיעת , כ אורית סטרוק"ח (



  

 3 /מזרח תיכון
 

  

מי , אובמה
שם אותך 

לתקוף 
  ?בסוריה

 
  

  
  

  

  , מוחמד ברכה כ"חמאת 
  ש"ר חד"יו

 

המחזות המזוויעים המגיעים     
ובהם , של בני אדם, מפרברי דמשק

השרועים ללא רוח חיים , תינוקות
לאחר שנפגעו מחומרי לחימה 

. הם מדכאים ומקוממים, כימיים
עצם השימוש בנשק לא קונבנציונלי 

שיש להעניש את , להוא דבר פסו
 יהיו אשר יהיו –האחראים לו 

ויהיו אשר יהיו , הפושעים
הסוגיה הזו היא סוגיה . הקורבנות

ה לאבל יש , מוסרית מעיקרה
לאן , השאלה היא. היבטים פוליטיים

רוצים להוביל את הזעם על המחזות 
ומי הצד שמעוניין , הנוראיים האלה

 .להוביל לכיוון זה או אחר
הנכון שצריך לשאוף הפיתרון     

הוא מציאת , בראש ובראשונה, אליו
דרכים להפסקת שפיכות הדמים 

צד זאת יש להפסיק ב .בסוריה
לאלתר את ההתערבות החיצונית 

 אם מצד גורמים –בנעשה בה 
אזוריים כגון טורקיה ומדינות 
המפרץ מצד אחד או איראן מן העבר 

ואם זה גורמים כמו ארצות , השני
 .ו"הברית ונאט

ים אצה הדרך אהעובדה שלאמריק    
עוד לפני , לאיים בשימוש בכוח

שמשלחת הפיקוח והבדיקה של 

, ם סיימה את עבודתה בסוריה"האו
סגירה בעצם את הכוונות ה

האמיתיות של ארצות הברית 
הם אינם מחפשים את : והמערב

אינם מעוניינים לדעת מי הם , האמת
 –הפושע שהשתמש בנשק כימי 

יצר מהדורה חדשה אלא רוצים לי
נשק להשמדה "ספין בדבר של ה
שהוביל לפלישה לעיראק " המונית

 .ולא נמצא עד היום, 2003-ב
  

יש דבר אחד , בכל הסאגה הזו    
 נהארצות הברית היא האחרו: בטוח

 להטיף מוסר למישהו רשאיתש
ולהציג חזות של ניקיון כפיים ודאגה 

כל הפשעים . לזכויות אדם
סורי הם כאין המיוחסים למשטר ה

וכאפס לעומת ההרג והחורבן 
שנעשים זה עשרות שנים על ידי 

ים בעשרות מדינות ברחבי אהאמריק
" עתיד ורוד"בשם איזשהו , העולם

 .שהם מוכרים
  

על שמם של האמריקאים רשומים     
הפשעים הגדולים ביותר שנעשו על 
פני כדור הארץ מאז מלחמת העולם 

ת זה החל בהפלת הפצצו. השנייה
נמשך במקומות , הגרעיניות על יפן

, נוספים ברחבי מזרח אסיה
במלחמות בקוריאה ובווייטנאם 

 –ובהפצצות על לאוס וקמבודיה 
בכל אלה ניהלה אמריקה מלחמות 

ללא , אימפריאליסטיות למהדרין
קשר לביטחונה של ארצות הברית 

זה נמשך בעוד עשרות מקרי . עצמה
מרחצי דמים במעורבות בהפיכות ו

ובעיקר במדינות , רחבי העולםב
 .אמריקה הלטינית

  

בשנים האחרונות עבר המוקד     
ובעיקר באפגניסטן , למזרח התיכון

הראשונה הפכה תחת . ובעיראק
י ממדינה מפגרת אהכיבוש האמריק

שנייה נהרגו מאז ב; לעיי חורבות
ב כמיליון וחצי בני "פלישת ארה

ההתנסות האחרונה של תקיפת . אדם
, ו במדינה ערבית הייתה בלוב"נאט

שם החלו להפציץ במטרה להפיל 
ובתוך שבועיים נהרגו , את קדאפי

 אלף בני אדם ולוב 200-  ל150בין 
שוררת בה שהפכה למדינה שסועה 

. מלחמת שבטים ללא שלטון מרכזי
התנגדות לאמריקנים :  ברורשיהיה

, אינה ממקמת אותי לצד שלטון אסד
אבל . הטליבאן או דומיהםלצד 

ים הם האחרונים שיכולים אהאמריק
  .להטיף בעניין זכויות אדם
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סרב להיגרר ל
  למלחמת שולל

  

  דב חניןכ "חמאת 
  

בסוריה מתנהלת מלחמת אזרחים     
יצאו , יםלמעלה משנתילפני . איומה

להפגין למען שינוי  הסורים םהאזרחי
אלה הפגנות היו . דמוקרטי
 ,היוםאך . ראויותונכונות , מוצדקות

 לכודים בין  האזרחיםמוצאים עצמם
המשטר הסורי לבין ארגונים 

שנתמכים , סלאמיסטיים קיצונייםיא
ידי בידי קטאר וסעודיה וגם בגם 

  . מעצמות המערב
הבדיקה ח "דוקראתי הבוקר את     

והדיווח הזה , ם"האוהראשוני של 
נעשה , ככל הנראה, מראה שאכן

על כך .  שימוש בנשק כימיבסוריה
ששימוש בנשק , כמובן, צריך לומר

, כימי הוא פשע מלחמה בלתי נסלח
ומי שעושה פשע מלחמה בלתי 

 . צריך לתת עליו את הדין –נסלח 
 חקירהמתחיל מאבל הדין     

אמירות כמו . מבדיקה של העובדותו
שאני שומע מהממשל האמריקאי 

אנחנו לא ניתן "-  ש–בשבוע האחרון 
: או, "לצוות הפקחים לבלבל אותנו

לא ניתן לעובדות לבלבל לנו את "
 מלמדות שלא –" המסקנות

לא בפושעים , מתעניינים פה באמת
אלא מחפשים הצדקה , ולא בפשעים

, להחלטה שכבר כנראה התקבלה
  . וריהלבצע מהלך מלחמתי בס

 שהרחבת , לומרישזה בהקשר     
מלחמת האזרחים בסוריה למלחמה 
אזורית כוללת היא בוודאי לא 

של  אלא היא החמרה קיצונית, פתרון
 את מה שקרהלראות מספיק . הבעיה
  .בעיראק ו באפגניסטןוקורה

בהקשר הישראלי צריכים להיאמר     
 האינטרס שלנו :דברים מאוד ברורים

שאר מחוץ לסיפור הוא בוודאי להי
לא , ולא להיות מעורבים, הזה

נדרשת . במישרין ולא בעקיפין
אשר נשענת על , תבונה מדינית

ההכרה כי אל לנו להיות אלה אשר 
 נגררים –בכל הסלמה שתהיה באזור 

זה האינטרס העליון של . פנימה
 דואגמי שבאמת . מדינת ישראל

מי שרוצה חיים בארץ , עתיד שלנול
הבין שזה הכיוון צריך ל, הזאת

  .שאנחנו חייבים ללכת בו
  

  28.8, מתוך דברים במליאת הכנסת



 4/ שנה לאוסלו עשרים

  

  קולוניאליזם וקפיטליזם: הסכם פאריס
  

  אפרים דוידימאת 
   

המסגרת שבה נקבעו היחסים הכלכליים בין ישראל     
נחתם במאי זה  ."פרוטוקול פאריס"לרשות הפלסטינית היא 

 שנחתם כמה שבועות ,' והיה חלק מהסכם אוסלו א1994
מודל היחסים שנקבע בפרוטוקול זה מכונה . מאוחר יותר

היעדר גבולות כלכליים בין  –ואפיונו העיקרי , " מכסאיחוד"
אז מראשי , הנשיא שמעון פרס. השותפים לאותו איחוד

" איחוד המכס"אף הציע להרחיב את , מפלגת העבודה
בדומה להסכם הקיים בצפון אמריקה , זאת. ולצרף את ירדן

לא חשב שישראל , כמוכן, פרס. קנדה ומקסיקו, ב"בין ארה
  ".ו של המזרח התיכוןמקסיק"תהפוך ל

המשמעות המעשית של בחירת מודל זה הייתה שימור     
שימור המצב , דהיינו, היחסים הכלכליים ששררו עד אז

משק הקולוניאלי והתלות הכלכלית של המשק הפלסטיני ב
ישראל והרשות הפלסטינית הסכימו  .מפותחישראלי הה

סחורות ביחס ל, גבול חיצוני משותף בתקופת הבינייםלקיים 
, בה את מסי הייבואגישראל תִ . שמקורן במדינות אחרות

ולאחר מכן תעביר לרשות הפלסטינית את הכספים ממיסוי 
ראל יש, על פי הפרוטוקול. מיועדות לשטחים סחורות שהיו

צדדי את שיעור המסים - רשאית לקבוע ולשנות באופן חד
 נקבע, בנוגע למס ערך מוסף. שיוטלו על הסחורות המיובאות

על בסיס התחשבנות , תעביר לרשות הפלסטינית כי ישראל
את הכספים שהיא גבתה בעבור סחורות או , חודשית

  .שירותים שנמכרו בישראל ונועדו לצריכה בשטחים
  
  
  
  

 

  
  
  

מי שם אותך , אובמה
  ?לתקוף בסוריה
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לפי , יםאהאמריק, ראשית: יש לומר שני דברים,     נוכח זאת
אינם האנשים הראויים לטפל , עים שלהםמפלס הפש

כי על ידיהם כמות הדם הגדולה , בפשעים נגד האנושות
ים שום מנדט לקחת על עצמם את אאין לאמריק, שנית. ביותר

  .ומתקן העולם" השוטר העולמי"תפקיד 
גורמים חיצוניים צריכים ? אז מה כן צריך לעשות בסוריה    

אם הקהילה . זולהפסיק לבחוש בקדירת הדם האיומה ה
, בנושא הסורי" 2נבה 'ועידת ז"הבינלאומית מדברת על 

 להביא –הוועידה הזו צריכה להוביל למקום אחד ויחיד 
 ללא –מ את כל הצדדים החיים בסוריה "לשולחן המו

ללא הכסף הסעודי , נוסרה-אלבהת 'גה ודעקא- כנופיות אל
  . ארדואן, הטורקי" אביר זכויות האדם"והקטארי וללא 

, צריכים לשבת שם רק מרכיבי המפה הפוליטית הסורית    
, הפסקת שפיכות הדמים: והם צריכים לעסוק בדבר אחד

ם "וקביעת לוח זמנים לבחירות דמוקרטיות בפיקוח האו
על כל הצדדים בסוריה ועל כל . והקהילה הבינלאומית

העם הזה לא נתן . העולם לכבד את הכרעתו של העם הסורי
  . לאובמה וכמובן לא–ן ולא לארדואן מנדט לא לאירא

  
  
  

        מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה

צו שר, סוג יחסים זה עדיף לקפיטליסטים הישראלים    
,  לבין הרשות הפלסטיניתםלהימנע מקביעת גבול כלכלי בינ

דבר שהיה מעניק לרשות הפלסטינית סממן מובהק של 
כבר , ף"מ בין ישראל לאש"עוד לפני פתיחת המו. ריבונות

התאחדות בניירות עמדה ברוח זו בבנק ישראל וכתבו נ
לרשות הפלסטינית לא הייתה ברירה אלא לקבל . התעשיינים
שכן ישראל התנתה את המשך הכניסה של ,  הזהאת המודל

שר אוצר . פלסטינים לשוק העבודה הישראלי בקבלתו
 איים ,שוחט" בייגה"אברהם , ומראשי העבודה דאז

פועלים רות אלפי עשמפורשות בהפסקת כניסתם של 
. הדבר נעשה ממילא כעבור מספר שנים. פלסטינים לישראל

בשעה שהרשות הפלסטינית לא יכלה לספק מקומות , זאת
 .תעסוקה חלופיים בתחומה

 

 ללא ריבונות כלכלית וללא מטבע
היחסים הכלכליים שעוצבו בפרוטוקול פאריס הבליטו את     

פער זה . יניתהרשות הפלסטלבין בין ישראל פער העוצמה 
בא לידי ביטוי באופן בולט בארבע השנים הראשונות 

נתן לישראל , איחוד המכס עליו הוסכם:  של ההסכםליישומו
שליטה בלעדית על הגבולות החיצוניים ועל גביית מסי 

שליטה זו מעניקה לישראל אפשרות לעכב . מ"הייבוא והמע
או , את העברת המסים שגבתה עבור הרשות הפלסטינית

ישראל נקטה בצעד זה . כאמצעי לחץ וענישה, איים בכךל
 ופגעה בכך קשה ביכולת ,מספר פעמים מאז נחתם ההסכם

  . התפקוד של המערכות הציבוריות בשטחים
המסחר הפלסטיני עם העולם ימשיך להתנהל , לפי ההסכם    

או דרך מעברי הגבול , דרך נמלי הים והתעופה הישראלים
הנשלטים , סטינית עם מצרים וירדןהמחברים את הרשות הפל

תלות זו של הפלסטינים בקבלת אישור . ידי ישראלבאף הם 
כלכלה  גורמת לנזקים אדירים ל,מישראל לצורך קיום המסחר

טילה סגר מוחלט על מהפלסטינית בכל פעם שישראל 
כפי שקרה בתדירות ,  את כל האישוריםתטלבמהשטחים ו

  . 1997-1994גבוהה בין השנים 
 וכך ,ההסכם אסר על הפלסטינים להנפיק מטבע, כמו כן    

 ואינה יכולה לעשות ,הרשות נאלצת לעשות שימוש בשקל
  .שימוש במטבע לאומי כדי לעצב את מדיניותה הכלכלית

כפי , מסגרת היחסים הכלכליים בין שני הצדדיםכי  ,יצוין    
 2012ביולי . נותרה על כנה עד היום, שנקבעה בהסכם פאריס

 ,רשות הפלסטיניתבין התם הסכם חדש בין ישראל לנח
, חרף שתי אינתיפאדות, כך. המבוסס על פרוטוקול פאריס

 – ושוד הקרקעות והמיםמשך פרויקט ההתנחלות החרף ו
 שעוצבו עוד בימיו ,קולוניאלייםההכלכליים היחסים 

  . נותרו על כנםעדיין , הראשונים של הכיבוש
 

 ?האם הכיבוש הוא נטל
כלכלנים ישראלים לקחו חלק פעיל בעיצוב , מורכא    

, פלסטיןבין הדפוס הקולוניאלי של היחסים בין ישראל ל
כלכלנים , כלל בדרך אבל .אחריולו אריס פסכם הלפני

ממסדיים לא עוסקים בשאלת ההשלכות הכלכליות 
  ,"זו שאלה פוליטית"הרי        . והחברתיות של הכיבוש המתמשך



  מ

 5 /עשרים שנה לאוסלו 
 

    
שאינם עוסקים "וכידוע כלכלנים הם אנשי מקצוע 

עמדה זו מצאה ביטוי מפלגתי מובהק בבחירות ". בפוליטיקה
 העבודה קבעו תר מנהיגיה של מפלגשאכ, האחרונות לכנסת

רווחה בין , צדק חברתי לבין שלוםנחרצות שאין קשר בין 
נתנו גיבוי לכוחות הימין להמשך , בכך. ןביטחולבין כלכלה ו
אלא גם , דיניות הימנית לא רק ביחס לכיבוש השטחיםמב

  .במישור הכלכלי בתוך ישראל
של מפלגת זו כמו קביעה  –עבור מחנה השלום העקבי     

 שמאל הם שטבעו את הסיסמא פעילי.  מקובלתאינההעבודה 
שרות שנים סיסמא  ומזה ע,"כסף לשכונות ולא להתנחלויות"

 .   נגד הכיבושגנות רבות מהמחאות וההפזו שבה ועולה ב

סבורים שאין בהכרח קשר     אומנם מנהיגי הימין והמרכז 
, פלסטיני-בין ביצועי המשק הישראלי ובין הסכסוך הישראלי

, סטנלי פישר' פרופ.  רמזו אחרתהכמה מראשי הכלכלאך 
 תוכל ,בתנאי שלוםי כמשוכנע , נגיד בנק ישראל לשעבר

  כלכלת ישראל לצמוח בשיעורים 
  גם טוען כך . ם מהנוכחייםגבוהי
המשנה לשעבר , צבי אקשטיין' פרופ

'  פרופ.רת הנגיד מועמד למשיוםלנגיד וכ
 כי ללא התמודדות ,מנואל טרכטנברג טען

א ייתכן שום שינוי ל"עם הסוגיה הפלסטינית 
". החינוך והתרבות,  הדיורמימשמעותי בתחו

 . מתורגמות למדיניותאינןאלה אמירות אבל 
נשמעות , לחוגי הכלכלנים הממסדיים    מחוץ 

מרכז אדוה מפרסם . ביקורות חריפות אף יותר
 מדי שנתיים מסמך העוסק בהשלכות החברתיות

. ךמתמשישראל של הכיבוש העל והכלכליות 
  נאמר, שפורסם אשתקד,בנייר העמדה האחרון

המשק הישראלי מתמודד , בגלל הסכסוך"כי 
משברים כלכליים : עם שני איומים

בעשור , בשל צירוף זה. למיים ומשברים עם הפלסטיניםעו
ג לנפש בישראל פחות "גדל התמ) 2011-2001(האחרון 

ובקצב דומה לזה , מאשר בארצות מזרח אסיה ומזרח אירופה
אלא שעל מנת להשתוות ברמת החיים . של ארצות במערב

על ישראל לצמוח בשיעור דומה לזה של , לארצות המערב
הסכסוך עם הפלסטינים מקשה . אירופהמזרח אסיה ומזרח 

 ". על כך מאוד
  

 2011-1989  השניםבין, נייר העמדה של מרכז אדוהעל פי     
תוספות ייעודיות להתמודדות עם "קיבל משרד הביטחון 

.  מיליארד שקל לערך48-הפלסטינים בסכום כולל של כ
בין הסכסוך מאלץ את ישראל שוב ושוב לבחור בין תותחים ל

תקציב הביטחון גדל יותר , ברוב שנות העשור הקודם: חמאה
  ". בחישוב לנפש, יבים החברתייםוקוצץ פחות מהתקצ

  

 לא הצליחה לשנות את 2011המחאה החברתית של קיץ     
ועדת טרכטנברג המליצה להנהיג חינוך . סדרי העדיפויות

ח " מיליארד ש2.5 על חשבון קיצוץ של 3חינם מגיל 
 ,הצבאילה לא קיצצה בתקציב  הממש.הצבאיבתקציב 

, במשרדים האזרחיים" קיצוץ רוחבי"ובמקום זאת ביצעה 
  . הוגדלדווקא  צבאיתקציב הה. שרובם משרדים חברתיים

  

 הממשלה מממנת את השירותים ,אדוהמרכז על פי ממצאי     
ההשתתפות , 2009-ב. החברתיים בהתנחלויות ביד נדיבה

נחלויות עמדה על הממשלתית במימון שירותים אלה בהת
 ביישובים קל לנפש ש1,859- בהשוואה ל,  שקל לנפש2,264

מנתונים . בעיירות הפיתוחלנפש  שקל 1,719- הערביים ול
הכיבוש מהווה נטל כלכלי כי , אלה מסיקים במרכז אדוה

 .וחברתי ניכר על ישראל ואזרחיה

 ?מי מרוויח מהכיבוש
של קואליציית נשים " מי מרוויח מהכיבוש"לפרויקט     

זהו פרויקט . אופי שונה) www.whoprofits.org(לשלום 
מחקר שמטרתו לחשוף את המעורבות המסחרית של חברות 
ישראליות ובינלאומיות בשליטה המתמשכת של ישראל 

במזרח ירושלים , בעזה, בשטחים הכבושים בגדה המערבית
  . וברמת הגולן

הפרויקט חוקר את המעורבות הישירה של , לב זהבש    
גופים עסקיים ומסחריים בכיבוש על פי שלושה חתכי 

שליטה  ;תעשיית ההתנחלויות: מעורבות עיקריים
של תנאי השטח , ניצול כלכלי של הכיבושו; באוכלוסייה

  .הכבוש ושל השוק הפלסטיני השבוי
נרחב על אתר האינטרנט של הפרויקט מציע מאגר נתונים     

הפעילות במנגנון , בינלאומיות וישראליות, חברות מסחריות
האתר מתעדכן , לדברי קואליציית נשים לשלום. הכיבוש

הפרויקט . כחלק מעבודת מחקר מתמשכת"באופן שוטף 
הנותן מענה לפניות מטעם יחידים , מהווה גם מרכז מידע

, וקבוצות מישראל ומרחבי העולם
הגנה על , הקוראות לאחריות תאגידית

, זכויות עובדים ואקטיביזם כלכלי
  ". במטרה לסיים את הכיבוש הישראלי

חלק נוסף מפעילות הפרויקט היא     
הפקת דוחות עומק ודוחות המוקדשים 
למעורבות של חברות ספציפיות 

כל הדוחות זמינים באתר . בכיבוש
בוחנים דוחות העומק האחרונים של הפרויקט .  הפרויקט

ים במימון י המעורבות של הבנקים הישראלנושאים כגון
-הפרויקט של החברה הרב, הכיבוש

 לזיהוי HPלאומית האמריקאית 
התלות של ו, ביומטרי במחסומים

. תעשיית היין הישראלית בכרמים וביקבים שבהתנחלויות
דוחות נוספים מוקדשים לפעילות של חברות ספציפיות 

אהבה "ברת כמו השימוש המסחרי של ח, המעורבות בכיבוש
, במשאבי טבע מהשטחים הכבושים"  מעבדות ים המלח–

באחת ) סודה קלאב" (סודה סטרים"המפעל של 
חברת השמירה בבעלות שוודית המעורבות של , ההתנחלויות

G4S)  ועוד,באבטחת הכיבוש") השמירה"לשעבר  .  
 שמטרת ,ת העומדות מאחורי היוזמה סבורותהפעילוֹ     

לגבי תו היא לעודד שיח ציבורי המידע המפורסם במסגר
הפרויקט חושף את . ההשפעות הכלכליות של הכיבוש

, המקומיים כמו גם הבינלאומיים, האינטרסים הכלכליים
המשחקים תפקיד בשימור השליטה הישראלית באזורים "

ומאפשר הבנה אודות הדרכים שבהן אינטרסים , הכבושים
  ". אלה משפיעים על קבלת ההחלטות בשדה הפוליטי

 

 גישות משתלבות
המדגישה , אדוהמרכז הגישה של יש שוני בין  ,לכאורה    
ההשלכות השליליות של הכיבוש על הכלכלה והחברה  את

, למעשה. "מי מרוויח"פרוייקט הגישה של לבין , בישראל
כמו במפעלים ). קפיטליסטי(י פנים לאותו מטבע נמדובר בש
עה היא במפעל הכיבוש ההשק, ם אחריםיקפיטליסטי

 אבל ,כלל אזרחי ישראלויוצאים מכיסם של , "חברתית"
של בעלי והולכים לכיסם , "מופרטים"רווחיו של אותו מפעל 

.  בעלי בריתם המתנחליםגם לכיסם של ובמידה פחותה ,ההון
  . כך היה הקולוניאליזם מראשיתו בכל העולם
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  נסקי'תמר גוזמאת 
  

שנערך , )הסכם אוסלו" (הצהרת העקרונות"    טקס החתימה על 
שודר , 1993 בספטמבר 13-על מדשאת הבית הלבן בוואשינגטון ב

שהיינו באותה עת , יורם ואני. בשידור ישיר בכל רשתות הטלוויזיה
לפי , צפינו בו בשעת בוקר מוקדמת, בטיול מאורגן בקליפורניה

לחיצת היד המרגשת של יצחק רבין ויאסר ערפאת . השעון המקומי
שאנו עדים לאירוע , את התחושה, כמו לרבים אחרים, נתנה לנו
קיבלו אותנו ייתר משתתפי , כשעלינו על האוטובוס. היסטורי

  .הטיול במחיאות כפיים
הגיעה במפתיע שיחת , בעודנו בקליפורניה, שבוע לאחר מכן

כי מאחר שהכנסת תכונס למושב , דיע לי בנימין גונןבה הו, טלפון
עלי לשוב מיד , פגרה מיוחד לדיון בהסכם ולהצבעה על אישורו

לא . ועוד באותו ערב טסתי לישראל, קטעתי את החופשה. לישראל
  .שלהשתתפותי בהצבעה תהיה משמעות מכרעת, ידעתי אז

  

  הקמת הגוש החוסם
ת המצב הפוליטי אתאר בקצרה א, אך לפני סיפור ההצבעה

  . המיוחד ששרר אז
התחולל מהפך ) 1992יוני  (13- בעקבות הבחירות לכנסת ה

והוקמה , הובס הליכוד,  שנות שלטון רצופות15לאחר : פוליטי
שהתחייבה להגיע , ס בראשות יצחק רבין"ש- מרצ- ממשלת עבודה

  . להסדר עם הפלסטינים תוך תשעה חודשים
הסביר ,  לאחר הבחירותשהתקיימה, ש"בפגישה עם סיעת חד

הוא , ש להשתתף בקואליציה"רבין כי אף שאינו מזמין את חד
הייתה זו . מייחס חשיבות רבה לשיתוף הפעולה הפוליטי איתה

שראש ממשלה הציע לסיעת , הפעם הראשונה בתולדות הכנסת
  .סוג של ברית פוליטית) י שקדמה לה"ולסיעת מק(ש "חד

  

ש כי סיעת "י וחד" סיכמו מק,בנתחן את יחס הכוחות הפוליטי
ולכן תחסום כל , ש בכנסת תעניק לממשלת רבין אשראי מדיני"חד

שהציבה , לעמדה זו. צעד שיעשה הימין במטרה להפיל ממשלה זו
גוש חוסם "כ תופיק זיאד במעמד של "ש בראשות ח"את סיעת חד

כ עבד אל וואהב "ע בראשותו של ח"הצטרפה גם סיעת מד, "ימין
   .   דראושה

  

היא , ך"הנתונה למרות הרב ש, ס"כי סיעת ש, במהרה התברר
, כך. ולכן אין לראש הממשלה רוב יציב, שותף קואליציוני בעייתי

, ביום בו הייתה אמורה הכנסת לאשר את ממשלת רבין,  ביולי13-ב
רק אם לממשלה , כי היא מוכנה להיות בממשלה, ס"הודיעה ש

שיגר יצחק רבין לסיעת , נושאבעקבות דיונים ב. יהיה רוב בלעדיה
ברצוני לבקש , לאור הנסיבות שנוצרו"כי , בו נאמר, ש מכתב"חד

ש לתמוך בהצעת האמון להקמת הממשלה בראשותי "את סיעת חד
ש כי היא תתמוך בממשלה "בתשובה הודיעה סיעת חד". עוד הערב

בהצבעה במטרה למנוע את הסכנה 
של ממשלת ליכוד ולעודד תפנית 

הרשמית לעבר שלום במדיניות 
שוויון האוכלוסייה , פלסטיני-ישראלי
מאבק באבטלה וכיבוד , הערבית

  .הזכויות החברתיות

  
  הסכמי אוסלו

  גם התמיכה המוגבלת בממשלת 
ש שוב "י וחד"העמידה את מק, רבין

גירשה , 1992בדצמבר . ושוב במבחן
 פעילי 417ממשלת רבין ללבנון 

פתחה , 1993בסוף יולי . חמאס
שלה זו במבצע צבאי רחב היקף ממ

, במסגרתו הוטל סגר ימי, בלבנון
 כפרים בהפצצות של חיל 75נהרסו 
ורבבות לבנונים ופלסטינים , האוויר

נאלצו להימלט מבתיהם בכפרים 
, בכל המקרים האלה. ובמחנות

אך זו לא נפלה משום שסיעות הימין , ש נגד הממשלה"הצביעה חד
  .תמכו בצעדים אלה

  

, שכללה מעשי תוקפנות מובהקים, דיניות הרשמיתבמקביל למ
י "למק. ף"ומתן חשאי עם נציגי אש- ניהלה ממשלת רבין משא

אך , ש לא הועבר מידע רשמי לגבי המגעים האלה"וחד
, אפשר היה להסיק,  לרבות של יאסר ערפאת, מהתבטאויות שונות

  .כי מתרחש משהו במישור המדיני
  

י במצב המדיני "רכזי של מק דן הוועד המ1993 באוגוסט 27-ב
עזה "פלסטיני חלקי שכונה בתקשורת -וברעיון של הסדר ישראלי

, במותחו ביקורת חריפה על התוקפנות הצבאית". ויריחו תחילה
י ושותפיה "ימשיכו מק, כי בנסיבות הקיימות, סיכם הוועד המרכזי

ש להיות חלק מהגוש החוסם את שובם לשלטון של הליכוד "בחד
שבגילוי דעת , ש"עמדה זהה אימצה מזכירות חד. תוובעלי ברי

, פלסטיני המתגבש-קידמה בברכה את ההסכם הישראלי) 1.9.93(
כולל , זהו צעד ראשון בדרך לסיום הכיבוש השטחים"בציינה כי 

  ". ולהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד ישראל, ירושלים-מזרח

-הסיכוי להסכם ישראלי
פלסטיני פורץ דרך עורר 

הבות ציבורית חסרת התל
תקדים בקרב הישראלים 

 התמלאה 4.9-ב. והפלסטינים
א "כיכר מלכי ישראל בת

כן להסכם "שקראו , בהמונים
  ".פלסטיני-שלום ישראלי

כשבועיים לאחר החלטות 
, ש שצוינו לעיל"י וחד"מק

ראו אור לראשונה מסמכים של 
 פורסמו מכתבים 9.9- ב: מ"המו

שעליהם , של הכרה הדדית
רבין הצהיר . רבין וערפאתחתמו 

ף כנציג הלגיטימי היחיד של העם "במכתבו על הכרת ישראל באש
. הפלסטיני והתחייב לבטל את ההכרזה עליו כעל ארגון טרור

 242ף מקבל את ההחלטות "כי אש, ערפאת הצהיר במכתבו
ומכיר , ם"של האושל מועצת הביטחון ) 1973 (338-ו) 1967(

  .  בשלום ובביטחוןבזכותה של ישראל להתקיים
ארבעה ימים לאחר פרסום חילופי 

התקיים בוואשינגטון , המכתבים
הצהרת "טקס החתימה על 

, בהצהרה. שתואר לעיל, "העקרונות
,  הסכם אוסלו–או בשמה המקובל 

התחייבה ישראל לסגת מהיישובים 
. הפלסטיניים ברצועת עזה וביריחו

 יוקם ממשל עצמי כי, סוכם בה
כי ; פלסטיני לתקופה של חמש שנים

ייערכו בחירות למועצת הרשות 
וכי לא יאוחר מאשר ; הפלסטינית

מ על "ייפתח מו, בתום שלוש שנים
שיתבסס על החלטות , הסכם הקבע

ויכלול , 338- ו242מועצת הביטחון 
, הסכמה בנושאים של גבולות

  .התנחלויות ופליטים, ירושלים
  

  

  

  על ההסכםההצבעה 
הדיון במליאה בנושא הסכמי אוסלו נמשך . ובחזרה לכנסת

  .במהלכם יכלו כל חברי הכנסת לקבל רשות דיבור, שלושה ימים
שכן מפלגות הימין גייסו נגד ההסכם גם , הדיון עצמו היה סוער

וגם נימוקים , "ויתור על שטחי מולדת"נימוקים לאומניים בנוסח 
, ואחרים) ליכוד(צא ודב שילנסקי חברי הכנסת יהושע מ. גזעניים

. לתמיכה בו" אין רוב יהודי"כי בכנסת , שללו את ההסכם בטענה
, שתתקיים בסוף הדיון, כי בהצבעה השמית, גזענים אלה גם תבעו

  .כים הערבים"לא ישתתפו הח
כי , אמר בדיון) ליכוד(כ דן מרידור "ח. אך היו גם קולות אחרים

שהובילה , ונים בפריצת הדרךש שמורה זכות הראש"י וחד"למק
ף בזכויות "ף ולהכרה הדדית של ישראל ואש"להכרה באש

  .הלאומיות של שני העמים
, לקראת ההצבעה על אישור הסכם אוסלו,  בספטמבר23-ב

ס החליטה "התברר כי סיעת ש, שהפכה גם הצבעת אמון בממשלה
עבודה ל: לקואליציה לא היה רוב, במצב שנוצר. להימנע מהצבעה

כים היו " ח61- לאישור ההסכם ב. ים בלבדכ" ח56מרצ יחד היו ול

 ושל שני ,ש"כים של חד"נחוצים קולותיהם של שלושת הח
  .ע"כים של מד"הח

הייתי , ב להצבעה זו"שהגעתי במיוחד מארה, כי אני, וכך התברר
  .שהעניק רוב פרלמנטרי לאישור הסכמי אוסלו, 61-הקול ה

  

  במבט לאחור ולעתיד
ובמיוחד התקווה  –ותקוות רבות שנתלו בהסכם , נה ש20חלפו 

-יושלם הסכם הקבע הישראלי, 1998כלומר עד , שתוך חמש שנים
  . לא התממשו–פלסטיני 

ף "שלמרות ההכרה באש, ש היו ערות כבר אז לסכנה"י וחד"מק
שהסכם הקבע יתבסס על החלטות , ולמרות הקביעה המפורשת

להסכם  –יות הלאומיות ית בזכומועצת הביטחון ועל הכרה הדד
לכן הן הגדירו . לא יהיה המשך) "עזה ויריחו תחילה"(החלקי הזה 

כי ההסדר החלקי יוגדר , את הסכם אוסלו כצעד ראשון ותבעו
  .כמרכיב בהסדר כולל

ביטא , ש לא יושמה"י וחד"אולם למרות שהתביעה הזאת של מק
שלמענם נאבקו , הסכם אוסלו כמה חידושים מהותיים

  :יסטים ושותפיהם במשך עשרות שניםהקומונ
  ;פלסטיני-לראשונה בהיסטוריה נחתם הסכם ישראלי

, )1948(והקמת ישראל ) 1947(לראשונה מאז החלטת החלוקה 
, ת הלאומיות של העם הפלסטינייוהכירה ישראל רשמית בזכו

  ; גם בזכותו להגדרה עצמית–כלומר 
עה התנוהגג של -ארגון, ף"שאלראשונה הכירה ישראל ב

  ; החוקי של העם הפלסטיניונציגבתור ,  הפלסטיניתהלאומית
ף על הסכם המכיר בקיום ישראל ובזכותה "לראשונה חתם אש

  ;לשלום ולביטחון
, כולל בירושלים המזרחית, לראשונה נקבע שבשטחים הכבושים

  . לראשונה בפרלמנטם הפלסטיניובהן יבחר, ייערכו בחירות
ת שצוינו לעיל לא פגה גם חשיבותה של פריצת הדרך בנקודו

ף בהכרה מצד רוב "זכה אש, בעקבות פריצת דרך זו.  שנה20לאחר 
וגם התגבשה הסכמה , ם"מדינות העולם ובנציגות במוסדות האו

העולים בקנה אחד , ה לגבי עקרונות פתרון הקבעבינלאומית רחב
  .ש העלו שוב ושוב"י וחד"עקרונות שמקעם ה

  

; העדר המתווה להסכם הקבעובכלל זאת , החולשות בהסכם
לרבות במעברי , ההשלמה עם המשך השליטה הצבאית הישראלית

האפשרות שניתנה לישראל להמשיך בהתנחלויות עד ; הגבול
 הן –הפקדת השליטה הכלכלית בידי ישראל ; שיושג הסכם הקבע

ובעיקר לאחר רצח ראש , שהפכו דומיננטיות במציאות המדינית
  .ים לאחר חתימת ההסכם שנתי,הממשלה יצחק רבין

  

.  נשמעים כאילו נאיביים1993-דברים שאמרנו ב, במבט לאחור
על אודות סרבני השלום , זיאד אמר אז בדיון בכנסתכ תופיק "ח

הסרבנים בשטחים הכבושים : "בקרב סיעות הימין והמתנחלים
הם לא . והסרבנים פה אינם יכולים לעצור את ההתפתחות הכרחית

, שהיא אבן השלום, האבן הזאת הגדולה. השלוםיכולים לעצור את 
  ".התגלגלה כבר מראש ההר ואין כוח שיכול לעצור בעדה

  

השהו ועצרו את , כבויע, הניסיון לימד שסרבני השלום בלמו
. העמים שילמו על כך מחיר יקרשני ו, התהליך במשך עשרים שנה

 סופו, גם כאשר הוא מתמהמה: זיאד צדק, אולם בראייה היסטורית
שום הסדר זמני או חלקי אינו תחליף לפתרון . של הכיבוש יגיע

שתי , 1967 ביוני 4-הכולל האפשרי היחיד של שתי מדינות בקווי ה
פינוי ההתנחלויות ופתרון בעיית הפליטים , בירות בירושלים

  .ם"בהתאם להחלטות האו
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        ::::לודלודלודלוד
        
        
        

   – מהא אלנקיב

  ש"חדרשימת  בראש
  

    בבחירות המוניציפאליות הקרובות 
תעמוד לראשונה אישה ערביה , בלוד

סניף . בראש רשימה למועצת העיר
 נקיבנקיבנקיבנקיב- - - - מהא אלמהא אלמהא אלמהא אלבבבבש בעיר בחר "חד

. ש למועצה"לעמוד בראש רשימת חד
ולאחר , עבדה בעבר בהוראהנקיב -אל

" ערים מעורבות"בפרויקט מכן 
במסגרתו עסקה רבות , ל"בשתי

בבעיות הדיור של האוכלוסייה 
כן עבדה  .הערבית בערים המשותפות

כעובדת קהילתית באחת משכונות 
על תקופה זו היא . העוני בעיר

המאבק הפך , באותם ימים: "מספרת
אלו . והעבודה הפכה למאבק, לעבודה

מזה ". שני דברים המתחברים יחד
כשלוש שנים היא עובדת כמזכירת 

  .ש בכנסת"יעת חדס
 אין עירייה ,    מזה כשבע שנים

נוהלה ובמקום זאת , נבחרת בלוד
העיר בידי ועדות קרואות של משרד 

התמודדה , בתקופה שלפני כן. הפנים
רשימה מסגרת ש למועצת העיר ב"חד

, משותפת של הציבור הערבי בעיר
מי אך , צוג במועצהייבאשר זכתה 

  .ש"שכיהן מטעמה לא היה איש חד
ניהלה ,     לקראת הבחירות הקרובות

ש מגעים עם כוחות פוליטיים "חד
ד ואפילו התנועה "דוגמת בל, אחרים

  . אולם אלה לא נשאו פרי, האיסלאמית
זכויותיהן ומעמדן של נשים הוא     "

וגם לי , ש"נושא שחשוב גם לנו כחד
-מספרת אל, "כאישה פמיניסטית

 המספר הגדול נרשםבעיר לוד . "נקיב
. ותר של נשים שנרצחות מדי שנהבי

כשראינו . נושא זה הוא בנפשנו, לכן
שהמפלגות האחרות לא מוכנות לקבל 
עקרונות שעבורנו נמצאים גבוה מאוד 

 החלטנו להתמודד –בסדר העדיפויות 
ש יתחרו "ול חד מ".ש"בשם חד, לבד

שתי רשימות נפרדות של התנועה 
אחת לא שאף , ד"האיסלאמית ושל בל

  .  נשיםתכוללמהן 
, ומתן-אחרי חודשים של משא"    

התחלנו לעבוד , שהסתיימו בלא כלום
ש בעיר "סניף חד. רק לפני כמה ימים

ציג ולה, להשמיע קול אחרנחוש 
המבטאת בהרכבה את רשימה 

האתגר העומד בפנינו . הערכים שלנו
. ואני לא מזלזלת בו, הוא לא פשוט

ואנחנו , אבל יש בצעד הזה חשיבות
  ". מכך הרבה כוחשואבים

        וווו""""אאאא
  

 

  

  :צובר תאוצההקמפיין 
  
  
  
  
  

נשים לרשויות 

  המקומיות
  

  פתחיה סגיירפתחיה סגיירפתחיה סגיירפתחיה סגיירמאת 
  

בחירות הן אתגר לכל מי שמבין     
שייצוג נשים ובחירה בנשים הם תנאי 

 .לחברה דמוקרטית
 באוקטובר יבחר הציבור 22-ב    

בראשי רשויות מקומיות ובחברי 
 .המועצות בערים ובשאר היישובים

התגייסו , לקראת הבחירות האלה
כדי לקדם את , נשים ברחבי הארץ

בחירתן למועצות של נשים במספר 
 . משמעותי

ארגון הנשים הראשון שהשיק     
קמפיין לבחירתן של נשים למועצות 
של הערים והכפרים היה תנועת נשים 

 ).י"תנד(דמוקרטיות בישראל 
יזמה , 2012טובר באוק, לפני כשנה    

י כנס בנושא קידום בחירתן של "תנד
נשים למועצות של הרשויות 

בכנס השתתפו נשים . המקומיות
שכיהנו במועצות ביישובים , מנוסות
 נשים בעלות –ויחד איתן , שונים

פוטנציאל ובעלות רצון להתמודד על 
דיונים בכנס ב. מקום במועצה נבחרת

 יסוק ציבורי בנושאביקשנו לעודד ע
 .ייצוג נשים

י הצטרפו ארגוני "ליוזמה של תנד    
. נשים וארגונים חברתיים נוספים

ההתעניינות הגוברת בנושא הולידה 
אשר יחד , שיתוף פעולה בין ארגונים

פועלים גם להעלאת המודעות 
הציבורית וגם לגיוס כספים כדי 

נשים  "–לכסות את עלויות הקמפיין 
של לקואליציה ". לרשויות המקומיות

הקמפיין הזה שותפים הארגונים 
נשים , מרכז מוסאווא, י"תנד: הבאים

זהרא ותשרין - אל, נגד אלימות
 ).טירה(

המתרכז בפעילות בקרב , הקמפיין    
כולל עריכת , האוכלוסייה הערבית

, שולחנות עגולים עם אנשי תקשורת
במטרה לרתום אותם לעניין ולהעלות 
את הנושא על סדר היום באמצעי 

שולחנות כאלה . שורת השוניםהתק
, פחם-באום אל, בסחנין, נערכו בנצרת

 . בחיפה ובטייבה
במקביל נערכים שולחנות עגולים     

המתמודדות , נציגי רשימותעם 
   רשויותה ותלמועצות ולראש בבחירות

  
  

  
  

מפגשים כאלה נערכו . קומיותהמ
, סחנין –וביניהם , ביישובים שונים

כפר יאסיף , עוספיה, עםשפר, נצרת
 .הווקלנסו

  

כן מתקיימים מפגשים של     כמו 
נציגות הקואליציה עם אנשי תקשורת 

 במטרה לדון בשאלות ,מקומיים
ההסברה והתעמולה במערכת 

 .הבחירות הנוכחית
  

צוות פרסום , במסגרת הקמפיין    
מתמחה דואג להוציא פרסומים 
לתקשורת הרחבה בנושא בחירת נשים 

. מקומיותלמועצות הרשויות ה
, תמונות, פעילות זו כוללת טיזרים

ראיונות עם נשים שמתמודדות 
 .  ועוד,בבחירות

  

הקואליציה תומכת בנשים שבחרו     
, להתמודד ומקיימת עבורן ימי עיון

במהלכם הן נפגשות עם מומחיות 
אלה מספקים להן . ומומחים בתחום

, כדי לשכנע, ידע וכלים חשובים
, לבחירותלעמוד בלחצים הנלווים 

 – והעיקר, להחזיק מעמד בהתמודדות
 . להיבחר

  

ניתן כבר , אף שהקמפיין בעיצומו    
להבחין בגידול משמעותי במספר 
הנשים המתמודדות על מקום 

אך אין לשקוט על . ברשימות
 –המטרה של הקמפיין היא : השמרים

גידול בייצוג הנשים במועצות של 
 לאחר ,לכן. הרשויות המקומיות

הקמפיין ,  ייכללו ברשימותשנשים
 . יימשך עד לבחירתן

  

 אין עדיין תשובה, נכון לעכשיו    
מה הכוח ,  לשאלהמשמעית- חד

לי של רשימות המריצות אהאלקטור
יהיה , לאחר שהתוצאות יתבררו. נשים

עלינו להמשיך ולבחון דרכים יעילות 
להגדלת ייצוג הנשים במוסדות 

  .נבחרים
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        יפויפויפויפו- - - - אביבאביבאביבאביב- - - - תלתלתלתל

 

    שוטרים תקפו באלימות בשבוע 
שעבר את הבעלים של בית הקפה 

המזוהה , אביב- בדרום תל" אלבי"
בתגובה ". עיר לכולנו"עם תנועת 

-התקיימה הפגנה של כ, התקפהל
שמחו הן על אלימות ,  תושבים300

המשטרה והן על ההזנחה 
  .המתמשכת של שכונות דרום העיר

כינסה " יר לכולנוע"    הנהגת תנועת 
בבית הקפה מסיבת עיתונאים 

 כי תוקם ועדת חקירה הודרש, )28.8(
. אשר תבדוק את הפקרת דרום העיר

, אהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואלבין המשתתפים היו 
ר התנועה ומועמדה לראשות "וי

ר "היו, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "חו, העיר
  .הקודם של התנועה

    הדוברים האשימו כי מדובר 
ל בית הקפה ברדיפה פוליטית ש

  עיר"-בשל שלטי התמיכה ב, "אלבי"
  

  

        פחםפחםפחםפחם----אום אלאום אלאום אלאום אל
        
        
        
        
        

  
  

  י בעיר"הותקף מועדון מק
    לפני כשבועיים השחיתו אלמונים 

-י באום אל"את הכניסה למועדון מק
על קיר המועדון רוססו . פחם
אללה " נכתב בהןת גרפיטי וכתוב

ליד , "לא לקומוניזם"-ו" הוא אכבר
ועל ,  שרוףדלת הכניסה נשפך שמן

החתום , הקיר נתלה מכתב איומים
, "הקבוצה האיסלאמית"בשם 

המודיע כי מעשי הוונדליזם 
וזאת בשל עמדת , והאלימות יימשכו

י לגבי ההתפתחויות במצרים "מק
מועדון תלו  הכניסה לליד. ובסוריה

  .קאעידה-את דגל אלהבריונים 
גינויים בזכה הנפשע     המעשה 

לגות מקיר אל קיר בקרב המפ
ובמקום , והאישים הפוליטיים בעיר

התקיימה עצרת פומבית שהוקיעה 
  .את מעשי האלימות וההשחתה

  

  
האחראי . התלויים במקום" לכולנו

, לטענת פעילי התנועה, על הרדיפה
  .רון חולדאי, הוא ראש העירייה

פניתי הבוקר לממונה על     "
עתירה דחופה נגד רדיפה בהבחירות 

כי , י העירייה"עפוליטית המבוצעת 
לא יתכן שבתי עסק שמזדהים עם 
האופוזיציה יסבלו מרדיפה 

, שלי דבירשלי דבירשלי דבירשלי דבירד "אמרה עו, "פוליטית
למועצת " עיר לכולנו"מועמדת 

אנחנו מבקשים מהמפקח על . "העיר
הבחירות להזהיר רשמית את 

 כי אסור לו לקדם את ,חולדאי
מטרותיו הפוליטיות באמצעות 

  .סיפההו, "עובדי ופקחי העירייה
חברי המועצה , ניןחכ "    לדברי ח

 הובילו את המאבק 'עיר לכולנו'של 
וזו הסיבה , באופוזיציה מול חולדאי

  .להתנכלות למקום
  
  

  

וקמה רשימה משותפת ה

  המקומיותבחירות ב
  
  
  
  

-ש באום אל"    לאחרונה חתמה חד
פחם על הסכם עקרונות עם תנועת 

לריצה  ) בני הכפר(אבנאא אלבלד 
ברשימה , רות המקומיותבחיב

פחם - אום אל "משותפת ששמה
לרשימה המשותפת ". המאוחדת

, חברו גם קבוצות שונות בעיר
מהלך להשתתף בשהביעו נכונות 

  . המכהןייהלהחלפת ראש העיר
 החלטת בעקבות    הרשימה הוקמה 

התנועה האיסלאמית שלא להתמודד 
 ייהולאחר שראש העיר, בבחירות
, הקים רשימהמנה פרש מהמכהן 

  .ד"אליה חברו פעילים רבים מבל
וואסים וואסים וואסים וואסים , ש בעיר"    דובר חד

יזמה שהדגיש כי הרשימה , חוסאריחוסאריחוסאריחוסארי
ש היא הרשימה היחידה "חד

בחירות על בסיס מצע בהמתמודדת 
 ושמאחוריה מתייצבות ,פוליטי

 על וזאת להבדיל מרשימות, מפלגות
 יצוין גם כי מקצת. בסיס משפחתי

שהתנגדו , ד בעיר"מפעילי בל
מפלגתם לראש רוב חברי לחבירת 

בחרו לקחת חלק , העיר המכהן
  ".פחם המאוחדת-אום אל"ברשימת 

  

        חובותחובותחובותחובותרררר
סביבה ופעילים פעילי 

בני העדה האתיופית 

  ברשימה משותפת
  
  
  
  
  

  

  
  
  

    לאחרונה הוקמה ברחובות תנועה 
לה , "כיכר העיר"מפלגתית בשם -על

שותפים חברי מפלגות וארגונים 
י "לרבות פעילים ממק, םשוני

פעיל , אריאל עמראריאל עמראריאל עמראריאל עמרלדברי . ש"ומחד
ש ורכז פורום החינוך של "חד

למדנו שעות ", ההתארגנות החדשה
עיר 'על גבי שעות את המודל של 

  ".יפו-אביב-בתל' לכולנו
כי , פורסם) 25.8(    בשבוע שעבר 

משותפת ריצה להסכם נחתם 
לבין " כיכר העיר"ין בלמועצת העיר 

החיבור מהווה שיתוף . "זעו"ת רשימ
יוצא דופן בין פעילים פעולה 

, סביבתיים לבין פעילים חברתיים
  .בני העדה האתיופית

אבאי אבאי אבאי אבאי ד ו    בראש הרשימה יעמ
בני  "הותעמהמייסד , זאודהזאודהזאודהזאודה

ר ועד שכונת "לשעבר יוו, "אלאל'יצ
אנו פועלים ", לדבריו. קריית משה

לשנות נושאים  כדיבהתנדבות 
 ואני חושב ,בוערים בעיר שלנו

נו הוא האינטגרציה ישהשילוב בינ
האמיתית מראה דוגמא אישית לכלל 

   ".האוכלוסייה במדינה
, יערה ספיריערה ספיריערה ספיריערה ספיר    לדברי האדריכלית 

ורכזת פורום " כיכר העיר"ר "יו
השילוב בין שתי : "התכנון העירוני

הרשימות נולד מתוך חזון משותף 
. של ייצוג תושבים מכל רחבי העיר

לקולות הרבים של אנו קשובים 
התושבים הדורשים חיבור בין 

החיבור . הקהילות השונות ברחובות
, בין הצדדים מושתת על שיתוף

ויהווה , שוויון ושקיפות מלאה
דוגמא להתנהלות עתידית הרצויה 

  ." של העיר רחובות
, 058-6542300:     לפרטים נוספים

www.facebook.com/kikarhair/  
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  שנה 

  עם אובדן

  

  מחול-ראודה מורקוסמאת 
  

הותיר , לפני כחודשיים, הקודמתשנת הלימודים סיום     
 נהכל מורה ישל. אובדןשל רגשות של אכזבה ובקרבי 

 התמודדותו עם לגביעצמו ולגבי שלו החוויה האישית 
. העבודה הפדגוגיתעם החומר הלימודי ועם , התלמידים

ת לא רק בידי ההתמודדות  זו מעוצבחוויה, יתרה מזאת
כפוף אלא קשורה להיותו , הפרטית שלו בתוך הכיתה

לקובעים את תנאי , למנהלים ולמפקחים: מערכת שלמהל
  .את תכניות הלימודיםכתיבים מול, השכר והעבודה

לא תהיה לי בעשר השנים שוכנראה ,  ולא הייתה לי,אין לי    
פתיחת  כל .שום אכזבה מתלמידיי – עד לפנסיהשנותרו לי 

מלווה אצלי במידה רבה של אנרגיה , שנת לימודים חדשה
ולהמשיך עם ', חיובית ושל רצון ללמד עוד תלמידי כיתות י

לקראת סוף שנת , אומנם. ב"י-א ו"עוד תלמידים מכיתות י
אבל , ת הקיץחופשלצאת להלימודים אני כבר עייפה ורוצה 

פכת ההו, ת העבודהגרשבשל  אלא ,התלמידיםלא בגלל 
מרוב דאגה לציוניהם  , אז.במיוחד בתקופת המבחנים, קשה

  .אובד לתלמידים החשק ללמוד, ולהישגיהם בבחינות
 ידעתי שאהיה אדם ,מאז שבחרתי במקצוע ההוראה    

ידעתי . לפניהםאו  ולא מעליהם ,העומד לצד התלמידים
ייכותי האידיאולוגית תעמוד בבסיס ראייתי ושיטת תשהש

של החינוכית  כואיתי את עצמי ממשיכת דרר. וך שליהחינ
. שהיה מורה אהוב על תלמידיו, נימר מורקוס, אבי המנוח

בגין השתייכותו למפלגה , כאשר באו שוטרים לעצור אותו
רדפו אחרי , אסד- יצאו תלמידיו בכפר דיר אל, הקומוניסטית

כותלי בית בין הוא נלקח מ.  אבניםבויפ המשטרה ויידו 'ג
יר את תלמידיו כבולים באהבתו ות וה,יקיםהספר כבול באז

אותו מורה . הם לא הפסיקו לבקר אצלו עד סוף ימיו. אליהם
התועלת שבדברים . הוא המורה האישי שלי-הוא – אהוב

אותם למדתי ממנו עולה על התועלת שהפקתי מלימודי 
  .תעודת ההוראה שלי

 ,פתאום. לעולמו אביהלך , שחלפהבשנת הלימודים     
אך ! החיוביתהאנרגיה ברחה לי כל , שנת הלימודיםבאמצע 

 ומתוך השליחות ,שקיימתי עמומתוך זיכרונותיי על השיחות 
. שאבתי את הכוח מחדש –איש חינוך כשהאמין בה כפדגוג ו

, ב שהתגאיתי בהםואבא ידע שמות של אחדים מתלמידיי מר
דע להדריך אותי כשסיפרתי על אלו שנזקקו לעזרה וי

כל עוד את דוברת אמת ": וא זה שלימד אותיה. ולהכוונה
למדי  ...אין מי שיכול לעמוד בדרכך, ופועלת על פי המצפון

 וכבר נתת ,האדמה והמולדת, יך את אהבת האדםדאת תלמי
  ".להם אוצר לחיים

אבא , כשהייתי בשנת עבודתי הראשונה בתיכון פקיעין    
של הסופר והפדגוג " פדגוגיתהפואמה ה"הציע לי לקרוא את 

  כל    , מאז . וביצעתי הפנמתי , קראתי . אנטון מקרנקוסובייטיה

  

  
  

אני משתדלת להטעים אותו בערכים של , נושא שאני מלמדת
  . השונהוקבלת האחר של ניזם ואהומ
 אלא כדי ,תלמידיי יודעים שהם לא לומדים כדי לקבל ציון    

בעיניים י אותם לא לקבל לימדת. והם נהנים מזה –ללמוד 
או את מה שאני אומרת  ,יםמה שכתוב בספרעצומות את 

הם ידעו שהם  .ולהפעיל את שיקול דעתםלנתח אלא , להם
, שלא להסכים עם האופן בו אני מנתחת שיריכולים 

הם יודעים . ושבאפשרותם להציע פרשנות אחרת לכתוב
נחילה את החינוך הזה אני מ. לאמת אחתרבים שישנם צדדים 

  .ומקווה שיעבירו אותו גם לאחרים, כצידה לדרך, להם
 

  מחול היא מורה לאנגלית בכפר יאסיף-ראודה מורקוס

  

   זאהי כרכבי
  
  
  
  

 באוגוסט נפטר בחיפה המנהיג הקומוניסט זאהי 21-    ב
ועבר ,  בשפרעם1926-כרכבי נולד ב. )חאלד- אבו(כרכבי 

  .רור לאומישם הצטרף לליגה לשח, לחיפה בשנות הארבעים
מפלגה הקומוניסטית בין ההאיחוד בין הליגה ל    לאחר 

 מזכיר מחוז :ובהם,  רבים תפקידיםי"במקמילא , הישראלית
ייצג . חבר מזכירות המפלגה, חבר הלשכה הפוליטית, חיפה

היה וכן , ש במועצת העיר חיפה משך שתי קדנציות"את חד
שלום בעיות ה"י במערכת העיתון הבינלאומי " מקנציג

  ניהל את- בין תפקידיו הציבוריים. בפראג" םוהסוציאליז
  .מכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים

ל "מזכ, הספידו את המנוח מוחמד נפאעהלוויה בטקס ה    
; ראש עיריית חיפה, יונה יהב; כ מוחמד ברכה"ח; י"מק

של זאהי אלמנתו , אשר פנה בדבריו אל מאגי, בנימין גונןו
אתם : "ואמר להם, וליד ובאשיר,  חאלד–ואל בניו , רכביכ

 זו הביולוגית וזו –לזאהי היו שתי משפחות כי , יודעים
  . "שהתמזגו למעשה למשפחה אחת, האידיאולוגית

 שבת .לנו דוגמא של מנהיג ומחנךהיית : "הוסיףגונן     
וסיפרת בגאווה על תפקיד חבריך הקומוניסטים היהודים 

אחרי כיבוש ר שא, נהיגותו של תופיק טוביבמ, והערבים
תושבים קראו ל, וגירוש האוכלוסייה הערבית 1948- בחיפה 

כחבר מועצת . ולהישאר בעיר, הערבים להיאחז בציפורניים
פתוחה בפני כל הנזקקים תמיד דלת ביתך הייתה , העיר

 אנו. נו נפרדים ממךינא. יהודים וערבים, והמוחלשים
 למען ימים טובים ,מאבקנו-ךמבטיחים להמשיך במאבק

        ".שוויון וצדק חברתי, ולמען שלום, יותר
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  ט מסלהפועל ממק עסק

   את התקשורת הימניתכך מממנת המדינה
  

של חברות העסקיות המפעילות את אתר החדשות     ה
, "בשבע" ואת השבועון החינמי ,"7ערוץ "המתנחלים 

שזהות בעליו , תאגיד בינלאומי מאיי מרשלידי במוחזקות 
תקין בכספי -עושות שימוש קבוע ובלתיו ,נשמרת בסוד
ולה כך ע. ייסת עבורן עמותה ללא מטרות רווחתרומות שמג

חשבון ישראלית - רואיחברתח בדיקת עומק שערכה "מדו
-שנוסדה ב, "7עמותת ידידי ערוץ . "עבור משרד המשפטים

 וכל תכליתה גיוס כספים פטורים ממס והזרמתם 1993
יותר " 7ערוץ "העבירה באופן זה לקבוצת , לחברות העסקיות

 על פי תחקיר שכתב , זאת.2000 שנת  מיליון שקל מאז40-מ
  ". העין השביעית "ושפורסם באחרונה באתר, ז"איתמר ב

 הסתכמו סכומי התרומות 2011–2000בשנים  ,ז"לדברי ב    
.  מיליון שקל40-שהוזרמו לקבוצת התקשורת המסחרית בכ

 מיליון שקל ייעדה עמותת הידידים 6.3-סכום נוסף של כ
בצירוף שורה של , קת העומקח בדי"דו. להקמת אולפנים

חושף את אופן , מסמכים שהתקבלו מידי רשם העמותות
 המזוהים עם, מימונם של שני גופי התקשורת המסחריים

מימון זה נעשה . ם הכבושיםימתנחלים בשטחים הפלסטיניה
  . הנחיות וכללי ניהול תקין, תוך הפרה של חוקים

-יתנחלות בשבהתת ו כי מוסדות ישיב,ח"עולה מהדו    עוד 
ידי -הממומנים בחלקם מכספי מדינה ומנוהלים על, אל

מאפשרים לעמותה , "7ערוץ "המנהיג הרוחני של קבוצת 
בכך לכאורה מסבסדים ו, לפעול משטחם תמורת סכום סמלי

 בשנה ".בשבע"- ו" 7ערוץ "ואת פעילותם של את פעילותה 
כמה !  מיליון שקלים20-שעברה תוקצבה ישיבת בית אל בכ

  ?וכם הגיעו לידי תחנת הרדיו הפיראטיתמת
  

  גם פיראטים צריכים הכנסות
כדי להבין את מקורותיה של ההתנהלות הכלכלית     

 יש ,ימנית-דתיתת של מנהלי קבוצת התקשורת ההייחודי
לשנת ,  של המאה הקודמת80- הלהרחיק לכת לסוף שנות

, ת רדיו פיראטיתכתחנ" 7ערוץ "הוקם באותה שנה . 1988
דמויות שהיו , מקימיה.  ביטאה את עמדות המתנחליםאשר

ידעו כי חוקי המדינה , מוכרות בקרב ציבור המתנחלים
ולכן , אוסרים עליהם להשתמש בתדרי רדיו ללא היתר

הצהירו כי השידורים נעשים כולם מסיפונה של ספינה 
העוגנת כביכול מחוץ לגבולותיה הימיים , שרכשו לצורך זה

   .של ישראל
ערוץ "הצהרות על מיקומם של משדרי הרדיו של ה, לם    או

במשפט שבו . תבררו כעבור שנים ככוזבות בחלקןה" 7
הורשעו ראשי התחנה התגלה כי לעתים קרובות שודרו 

בין היתר , לויותהתוכניות משטח מדינת ישראל ומכמה התנח
תחנת הרדיו הפיראטית פעלה , חרף זאת. אל-מהישיבה בבית

  המתנחלים      כתוצאה משתדלנות של נציגי   ,במשך עשור וחצי

  
וכתוצאה ממדיניות של עצימת עין מצד , בכנסת ובממשלה

   .הממשלות שכיהנו בתקופה זו
החלו ראשי תחנת הרדיו לבנות ,     מאז סוף שנות השמונים

מ "בעובהן שלוש חברות  – חברותפירמידה קטנה של 
באמצעותן יכלו לגבות כספים  –ל שנרשמו כחוק בישרא

. רובם אזרחים ישראלים, ממפרסמים ולשלם לעובדים
" הולדינגס-הולילנד"בשם  הקימו גם חברה ,בהמשך

תיר את זהות  באופן שאיפשר להס,שנרשמה באיי בהאמה
   .בעליה

נוכח , 1992-ב, אחדות לאחר הקמת הרדיושנים     
י תזרים הכספים לכלהתעוררותו של צורך בהגדלת 

למסקנה כי דרוש " 7ערוץ "הגיעו מנהלי , ימניהתקשורת ה
חוקי שהפעילו -אף שהרדיו הלא. להם אפיק הכנסה נוסף

" 7ערוץ "החליטו קברניטי , ידי חברות עסקיות-נוהל על
 ולבסס את פעילותה של ,לגוון את מקורותיהם הכספיים

לשם כך הקימו מוסד שהוגדר כנטול . התחנה גם על תרומות
  . רווחכוונות

  

  הפעלת חברה מסחרית: המטרה המקורית
נרשמה כחוק בפנקס העמותות " 7עמותת ידידי ערוץ "    

מייסדיה הם מקימי ומנהלי . 1993 במאי 9-ב,  שנה20לפני 
ראש הישיבה ,  הרב זלמן ברוך מלמד:הםיניוב, "7ערוץ "

ורעייתו , אל והסמכות הרוחנית של קבוצת התקשורת-בבית
; "7ערוץ "ת כיום כמנהלת התוכן של אתר המכהנ, שולמית
לימים ועסקן , מנהל הכספים של התחנה הפיראטית, יעקב כץ

- והרב חנוך הכהן; הלאומי האיחודבולט מטעם כ "ח
חבר מועצת , מנהל בישיבה של הרב מלמד, פיוטרקובסקי

אל ואיש הקשר עם בעליו העלומים של התאגיד הזר -בית
   .המחזיק בקבוצת התקשורת

 גויסו באמצעות העמותה ,בשני העשורים שחלפו מאז    
עשרות מיליוני שקלים שהוזרמו לחשבונותיהן של החברות 

ת  מומנה כך תחנ,עד לפני עשור". 7ערוץ "המפעילות את 
מתחילת העשור  .2003-נסגרה בעד שזו , הרדיו הפיראטית

  ".בשבע "והחינמון " 7ערוץ "גם אתר  כך הקודם מומנו
  

  ות המקומיות עובדי החדש
   את סגירתןמנעו

משרד האוצר הודיע : בשורה לעובדי החדשות המקומיות    
מ " פתרון לבעיית חובות המעאמצנכי ) 26.8(בשבוע שעבר 

 אין בכוונת –ולפיכך , שעמדו בתקופה האחרונה על הפרק
התקציב יעמוד . לקצץ בתקציב החדשות המקומיותהאוצר 

והמהדורות ימשיכו , ל מיליון שק7.7עד סוף השנה על 
  .2013להתנהל כרגיל בחודשים שנותרו עד לסוף 

לאחר שברשות , על סדר היוםמ עלתה "סוגיית המע    
 3-מ בסכום של כ"המסים דרשו מחברת הוט לשלם מע

מיליון שקל בגין פעילות החדשות המקומיות בשנים 
 סכנת סגירה של מהדורות –צעד זה פירושו . האחרונות

יצאו העובדים . ופיטורי עשרות עובדים, ומיותהחדשות המק
קיימו מחאות מול הכנסת ובערים , למאבק ציבורי בנושא

 .ואף השביתו מספר פעמים את שידורי המהדורות, שונות
בעקבות הודעת , מוועד עובדי החדשות המקומיות נמסר    

אנחנו שמחים שמשרד האוצר מצא פתרון  "כי, משרד האוצר
בטיחים את מקור פרנסתם של כל העובדים בכך אנו מ. למצב

 ".מבלי שחרב הפיטורים תרחף מעל לראשיהם



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד   ,  www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

 

      
נגד ,  בדצמבר31, ש"אביב במוצ- אלפים הפגינו בתל    

בדואים -אישור חוק פראוור לנישול רבבות ערבים
  .מאדמותיהם ולהרס כפריהם

שוחרי ,     זה בצד זה צעדו צעירים ומבוגרים בדואים מהנגב
חברות וחברי ברית הנוער , אביב ומירושלים-דמוקרטיה מתל

הם .  פורומים כמו דו קיום בנגבהקומוניסטי הישראלי ופעילי
לא ! לא לגזענות "–נשאו את הכרזה המרכזית של ההפגנה 
ואת הכרזות של , !"לחוק פראוור לנישול הבדואים בנגב

רבים נופפו בדגלים . בעברית ובערבית" שוויון "–ש "חד
  .אדומים

ש מוחמד ברכה "    בהפגנה השתתפו חברי הכנסת של חד
מרצים , אישי ציבור; ברג ממרצכ תמי זנד"ודב חנין וח

  .באוניברסיטאות ופעילים בעמותות למען הדמוקרטיה
קיימו שם עצרת ,     המפגינים שהתכנסו בכיכר הבימה

משם . מלווה בקריאת סיסמאות ובלהקת מתופפים, רועשת
ועד ' ורג'צעדה ההפגנה במורד רחוב דיזינגוף לרחוב המלך ג

  .מרכז הליכוד, למצודת זאב
אות רבות בעברית ובערבית הושמעו לכל אורך     קרי

יהודים וערבים "; "חוק פראוור לא יעבור: "וביניהן, ההפגנה
, לא לעקירה";  "כן לבנייה, לא להריסה"; "נגד הריסת בתים

   ".כן להכרה
 

  "הדסה"הוקפאו הפיטורים בבתי החולים 
 נעתר ,ד״ר אביגדור קפלן, "הדסה" החולים יתל ב"    מנכ

 להקפיא את הליכי ,עופר עיני, של יו״ר ההסתדרותלבקשתו 
 . עובדי הדסהמאתייםהפיטורים של למעלה מ

 ובתי ,ההסתדרות מצידה משהה את עיצומי העובדים    
במתכונת       לעבודה   חזרו  בעין כרם   ובהר הצופים  החולים

ההסכמה מבוססת על ההבנה כי יחל . דיימלאה באופן מי
  ".הדסה" בין ההסתדרות לבין ףמשא ומתן ישיר ורצו

  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150אמצעות תרומה של המשלוח ב

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

  

  

  "זו הדרך"לידיעת קוראי 
  

  . בספטמבר18-הגיליון הבא יופיע ב,     לרגל החגים
  

 את תודתנו ומביעים,     אנו מאחלים לקוראינו שנה טובה
לקוראים אשר הביעו עניין בהמשך קבלת העיתון בדואר 

  .ושלחו שיקים לכיסוי הוצאות המשלוח, רגיל
 המערכתהמערכתהמערכתהמערכת

  
הקימו שבע -בבארסטודנטיות 

  דיירי הדיור הציבורילמען ועדה 
 כי ,מתלונות חוזרות של דיירי הדיור הציבורי עולה    

ות בכל במקרים רבים קיים נתק בינם לבין החברות המשכנ
מיצוי זכויותיהם כדיירים על פי חוק זכויות להנוגע למימוש ו

תמר תמר תמר תמר יזמה חברת הכנסת לשעבר אותו , הדייר בדיור הציבורי
 .  שנים15-לפני למעלה מ, )ש"חד( נסקינסקינסקינסקי''''גוזגוזגוזגוז
מדים יוזמה חדשה של סטודנטים לעבודה סוציאלית הלו    

 הביאה להקמתו של, גוריון-לתואר ראשון באוניברסיטת בן
 המהווה – ועדה מתאמת לדיור ציבורי –מיזם חברתי ייחודי 

. חברות המשכנותבין המעין מרכז גישור בין הדיירים ל
זמים לייצר שיח ציבורי חדש בין הדיירים לבין ובכוונת הי

הדירות מנהלת , "עמידר"השיכון הממשלתית חברת 
להתיר חסמים המונעים , הציבוריות בעיר באר שבע

 שירות ראוי לאחזקת דירתם ולפתור בעיות מהדיירים לקבל
  . איכות החיים שלהם בדירותבנוגעות נוספות ה

כוונתנו היא להושיב יחד את מי שסובל מבעיות תחזוקה "    
אנחנו . ח לפתור אותןובדיור הציבורי ואת מי שבידיו הכ

מקווים כי הצלחת המיזם בבאר שבע תאפשר להרחיבו 
 ה אמר,"ירי הדיור הציבורילשאר הערים בהן מתגוררים די

למיזם . וועדהאחת הסטודנטיות שיזמו את ה, עדעדעדעד- - - - טל גלטל גלטל גלטל גל
  ".סינגור קהילתי "העמותהו" ידיד"שותפים גם עמותת 

ל חברת "מנכ, יעקב ברוש :ראשוןהישג נרשם , בינתיים    
  .לשתף פעולה במיזם ולסייע להצלחתוהסכים , עמידר

  

  תרומה לקואליציית נשים לשלום
יציית נשים לשלום פרסמה לאחרונה פנייה דחופה     קואל
כדי שיוכל , רומות כספיות לארגוןתובה בקשה ל, לציבור

  .שנההלהמשיך את פעילותו 
קואליציית נשים "המחאה לפקודת  ניתן לתרום באמצעות    

קואליציית נשים : אותה יש לשלוח לכתובת, "לשלום
ניתן לתרום  , לופיןילח. 61292, תל אביב, 29214ד .ת, לשלום

ש קואליציית נשים " ע,512400 לחשבון עברה בנקאיתבה
  .ירושלים, )062(סניף המושבה , בנק דיסקונט, לשלום


