
  
  

  

  

נתניהו נדרש לתת מענה בכנסת לשאלה מדוע מחריפה מצוקת 

  "היא הגרעין האיראניהבעיה "כי  והשיב ,הדיור בישראל
  

. )14.11 (זה קרה בשבוע שעבר בכנסת    
, לדיון בנושא מצוקת הדיור התכנסה המליאה

. בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהו, בהשתתפות ראש הממשלה
של ביניהם חברי הכנסת , חברי כנסת רבים

הפנו אצבע מאשימה כלפי מדיניות , ש"חד
אשר מסרבת לייצר פתרונות של דיור , נתניהו

בו , ציבורי ואשר מקדשת את המצב הקיים
ן מתעשרים שעה שזוגות צעירים "כרישי נדל

  . מתקשים לרכוש דירה
  
  
  

נתניהו ? ה ראש הממשלומה הייתה תגובת    
 איראןפתח בנאום ארוך שעסק ברובו בשאלת 

ני על ישראל אאיום הגרעיני האיר"-וב
נימין נתניהו מאז  בזו המנטרה של". והמערב

 הזהיר ,כסגן שר החוץבעת שכיהן , אז. 1992
איראן רחוקה שישה חודשים "כי נתניהו 

 נתניהו סבור שהוא ".מייצור פצצת אטום
, "איום האיראני"-מול ה" עושה היסטוריה"

 פילו שא,ל הוא עושה היסטריהו בסך הכאך
חילוקי הדעות האמיתיים ( של קומדיה לבשה צורה

 להסתיים  העלולה,)ומים עם הממשל האמריקאיוהמד
  .  אזורית במלחמה–בטרגדיה 

  
  
  

, ב" בארהאפילו. הטירוף הפוליטי עולה מדי יום מדרגה    
המגבה בדרך כלל את מדיניותה ההרפתקנית של ממשלת 

לא הימנית וממשלתו מתחילים להבין שעם נתניהו , ישראל
  . ניתן להתקדם לשום מקום

  
  
  
  
  
  
  

 היושב ,)16.11, "הארץ("חמי שלו חמי שלו חמי שלו חמי שלו הפרשן הפוליטי     
 :ב לתאר את האווירה שנוצרה בוושינגטוןי היט,ב"בארה

 אלפי יחידות דיור ן שלבניית[ המהלך המופקר הזה"
שחיבל באופן ממשי באמינות מחאותיו של , ]בהתנחלויות

עורר אבחנות שנעו בין אובדן , האיראני נתניהו בעניין
בקרב המסויגים  לאובדן שפיות, אצל האוהדים, שליטה

להציע  מבקש, אומרים מקורבים בוושינגטון, אובמה .יותר
  אבל נתניהו סבור שהדרך. של כבודלאיראנים מוצא

, של טהראן היא באמצעות דיכויה היחידה לשנות את דרכיה
שטען , ממשיכים הם, ניהוזה אותו נת. הרעבתה והשפלתה

ושעכשיו הפכו , עד לא מזמן שהסנקציות לעולם לא יעבדו
, ך הם טועניםכ, זה גם אותו נתניהו. לקודש־הקודשים בעיניו

ת איראן יכולת מוגבלת להעשר י  בידשהסכים בעבר להותיר
   ."הרג־ובל־יעבוריוכעת מתעקש שמדובר בי, אורניום

  
  

 תובעים מכיה בקונגרסאל ותוישר: "ועוד כתב שלו    
אובמה להזכיר בכל משפט שלישי שהאופציה הצבאית על מ

נחישות לספר לעיתונאים  אך טורחים באותה, השולחן
. לתקוף שאובמה איננו רציני ואיננו מתכוון ואיננו מסוגל

לא עשה יותר לכרסום ההרתעה , הם מוסיפים, איש בעולם
 בעיני המומחיםאשר כלפי איראן מ הצבאית האמריקאית

  . "סבקונגר ובקרב אוהדיה, עצמם לענייני אובמה בישראל
  
  

בסך ,  נועד"האיום הגרעיני האיראני"כי לעיתים נדמה     
הניצול , כשרים לכל צעדי הנישולהלספק תירוצים ו, הכול

  .בשטחים הפלסטינים הכבושיםהן בישראל והן  –הדיכוי ו
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
        
        
        
        
        

 ת"חופש העיתונות בדמוקרטיה היחידה במזה
כל עיתונאי במדינת ישראל צריך לצאת מנקודת הנחה """"

תפקידו הוא לחפש מילות מפתח  מחשב שכל-שקיים מולטי
 כשעבדתי, 1971 בשנת. ואינטונציות מאיימות לממשלה

אז בטח ,  עלינו עליהם.ידענו שמצותתים לנו, ברויטרס
  ".יוםכת גם שעושים זא

  )31.10, "וואלה", ל מועצת העיתונות" מזכ,אריק בכר(
  

  זיכרון קצר 
כ דב חנין "שלוש שנים אחרי שתקפה את ח, 2011-ב"

הזכיר לה גידי , א"עיריית ת ש על מועמדותו לראשות"מחד
שלי . ציונית-אנטי היא עצמה הצביעה למפלגה' 96- וייץ שב

, ש"יין התעקש שזו הייתה חדהמרא. 'לא'אמרה ' יחימוביץ
וייץ . נסקי'הסבירה שזה היה בגלל תמר גוז' ויחימוביץ

, האמת'? התגובה. בשארה היה שם המשיך ודייק שגם עזמי
  ."'אני לא זוכרת

  )6.11, "גלובס("
  

  לא בורר במילים
, אפשר למלא את הארץ הזאת בחומרי נפץ בשביל הביטחון"

חברות מרוויחים למה בעלי . ובסוף זה יתפוצץ עלינו
? והעובדים שלהם בקושי גומרים את החודש, מיליונים

  ".חושבים שאנחנו פראיירים ומטומטמים. מנצלים אותנו
  )8.11 ,"ישראל היום", השחקן משה איבגי(

  

  !אאורקה
  ". יש אפליה כלפי הערבים בישראל–בואו נודה על האמת "

  ) 30.10, "דה מרקר", שר הכלכלה נפתלי בנט(
  

   צד הוא נמצאבאיזה
  ."דנו במחיר נמוך יחסיתיהעברנו את ההסתדרות לצ"
  )21.10, "כלכליסט ","טבע"חברת מסמך פנימי של הנהלת מתוך (

  

  באוצר רוצים עובדים עם ראש קטן
אלא גם מהלך , התארגנות עובדים זו לא רק זכות חוקתית"

נאי  כל עוד העובדים מתמקדים בשיפור ת–סביר והוגן 
 אבל לא כשהמחאה נובעת מחוסר הסכם עם .העבודה שלהם

  ".מדיניות המעסיק שלהם
  אוצר משרד ה אגף התקציבים בר"יוס, שאול מרידור(

  )3.11, "דה מרקר", בריאיון פרישה
  
  
  
  
  
  

  העקביות של ביבי למען העשירים
י הפופוליזם אומר שאנחנו צריכים לעשות כל דבר על יד"

, זה אטרקטיבי. ותבוה הגמיסוי גבוה יותר של בעלי ההכנסות
  ". י לפי ההיגיון הזהת לא קניתי ולא פעלםאבל אני מעול
  )7.11, "ישראל היום",  בנימין נתניהואש הממשלהר(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התמודדות בין שתקנים סלקטיביים
מנסים שני , לקראת הבחירות לראשות מפלגות העבודה    

שלי , ר המפלגה"י הרצוג ויו'בוזכ "ח –המתמודדים 
  . לגייס תומכים שונים לצידם–' יחימוביץ
עופר , ר ההסתדרות"מתהדר בתמיכת יו, למשל,     הרצוג

השניים הם . רון חולדאי, יפו-אביב-וראש עיריית תל, עיני
ליברלית בתוך - מהמבטאים הבוטים ביותר של העמדה הניאו

 2011-שנרתעה מהמחאה החברתית בזו , מפלגת העבודה
התייצבותם של עיני וחולדאי לצד הרצוג . לעובדי קבלןובזה 

מבטאת את המיאוס של חוגים מסוימים במפלגת העבודה 
  ". דמוקרטי-סוציאל"אותו היא מכנה ', מהקו של יחימוביץ

פרסמה מפלגת העבודה לפני בתכנית הכלכלית ש,     אומנם
ואומנם המפלגה ממשיכה , הבחירות נכללה תמיכה בהפרטה

אך . לתמוך בתכנית ויסקונסין ולהתנגד להלאמת הגז הטבעי
כן מצליחה ' אפילו אותן אמירות חברתיות שיחימוביץ

  . הגדישו את הסאה מבחינתם–להשמיע 
מופנית עיקר תעמולת הבחירות שלו ,     באשר להרצוג

מה (על כך שאינה עוסקת בנושא המדיני ', יפת יחימוביץתקל
  .להיכנס לקואליציהבינתיים ועל כך שהיא מסרבת , )שנכון

שהיא בין שני , נראה שלא חשוב מי ינצח בהתמודדות הזו    
 כדי לא שלוםאו שינצח זה שמדבר על : שתקנים סלקטיביים

 ;אבל לא מוכן לתמוך בתכנית שלום, לדבר על צדק חברתי
או שתנצח זו שמדברת על צדק חברתי כדי לא לדבר על 

  . צדק חברתיכלכלית שלאבל לא מוכנה לקדם תכנית , שלום
  ירושלים, צבי תבל

  
  
  

  

  

  ניפוח שרירים, בריחת מוחות
בריחת "שר האוצר ובכירים אחרים מרבים להתלונן על    

קשה להצביע על יוזמות . לארצות אחרות מישראל "המוחות
לא אבל , מי שהיגרו מהארץאת לשוב פתות שיצליחו ל

מעודדות את צעירינו לחדש את אשר , חסרות יוזמות אחרות
מטוס אל מקום בו אף אחד לא יכתיב ן הזר ולעלות על הדרכו

לייחס הם עליאיזה משקל  וא ,להם כיצד ועם מי להינשא
 .האישייםם הבחיילהלכה היהודית 

ק עדיפות ליוצאי שיענימפלה ממשלת ישראל מקדמת חוק     
למעונות בכניסה ,  בקבלה למשרות ממשלתיותצבא

התמלאו העיתונים בכתבות , במקביל. סטודנטים וכך הלאה
שפחות , מודאגות על ירידה במוטיבציה בקרב בני הנוער

  . ופחות מביעים רצון לשרת בצבא ביחידות קרביות
הממשלות בישראל מקימות כאן חברה , לים אחרותיבמ    

מי שחלום חייו שבה יתוגמל רק , "יהדות השרירים "בנוסח
צעיר שלא מתאים ליחידה , לשיטתה. הוא להחזיק רובה

צעיר כזה יודר . לא מתאים לחיים בישראל כנראה ש– קרבית
 .ומשם רבים הסיכויים שיחפש דרך יציאה, ידחק לפינהוי
גדל , בשנים האחרונות? אילו עוד השלכות יהיו לחוק    

ביחס לעשורים , הרופאים הערבים בבתי החוליםשיעורם של 
יבטיח עדיפות , חוק דוגמת זה שמקדמת הממשלה. קודמים

בקבלה למערכת הבריאות הציבורית לאותם רופאים ששירתו 
  . ובכך ידחק רופאים ערבים החוצה ממערכת הבריאות, בצבא

חברי המחייב את כל , ויתווסף לחוק החדש סעיףהלוואי     
ורק מרופאים לקבל טיפול רפואי אך ים בחוק הכנסת התומכ

  .סכנת חייםבמקרים של גם ,  בצבאוירתר ששא
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

  3 /רהחב
 

  

 בצבעים פערים

  שונים מכים בנו
  

הקוראות והקוראים מתבקשים 

  51%לשים לב למספר הקסם 
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  
, בגדים, דגמי מכוניות(כמו אופנות בתחום הצריכה     

צצות בעולם אופנות גם בתחום הדיווח , )תכניות טלוויזיה
באיחור  אף כי, אופנות אלה מגיעות. בנושאים חברתיים

   .ם לישראלג, מסוים
ובהשפעת , 2008-שהחל ב, על רקע המשבר העולמי    

צוברת תאוצה האופנה של , 2011המחאה החברתית של 
פערי שכר , הצגת נתונים וניתוחים לגבי פערים חברתיים

י השוק החופשי אפילו שוחר. והיבטים שונים של אפליה
  . דנים בכובד ראש בתופעות אלהועיתונים בורגניים

ת הניתוח החברתי הביקורתי הוא בהחלט אופנה התפשטו    
, כי הצגת נתונים על פערים כשלעצמה, ובלבד שנזכור, רצויה

אינה מובילה את הכותבים בהכרח למסקנות מרחיקות לכת 
  .אפליה ופערים, לגבי הקפיטליזם כמשטר של ניצול

  

  פערים מגדריים
שיצא ) ס"למ(פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה     
בהכנסות של  2012בשנת  מציג את הפערים ,ור החודשלא

לרבות הפערים בין נשים לגברים ובין ערבים , שכירים
, כי הנתונים הם ממוצעים, חשוב לזכור. ליהודים

מרכז , ענף, שמאחוריהם חבויים הבדלים לפי מקצוע
  . ועוד,ופריפריה

בשנה האמורה ההכנסה החודשית הממוצעת , לפי הנתונים    
ובחישוב ,  שקלים10,953הייתה ) ברוטו(יר גבר של שכ
ההכנסה החודשית , לעומת זאת.  שקלים55.1 –לשעה 

ובחישוב לשעה ,  שקלים7,244הממוצעת של שכירה הייתה 
מכאן ששכרו החודשי של שכיר היה גבוה .  שקלים46.8 –
 שכר הגבר היה –ובחישוב לשעה ,  מהכנסת השכירה51%-ב

מפירוט נוסף של הנתונים  . משכר האישה18%-גבוה ב
כי הנשים העובדות מתרכזות בעשירונים הנמוכים של , עולה

  . בעשירונים הגבוהים יותר–בעוד שהגברים , ההכנסות
אך לא לדעתו של , הנתונים לכאורה מדברים בפני עצמם    

). 12.11, "ידיעות אחרונות (גדעון עשתגדעון עשתגדעון עשתגדעון עשתהפרשן הכלכלי 
 אפליית נשים בשוק הבעיה האמיתית אינה, לפי ניתוחו

מרוכזות במקצועות "שהעובדות , אלא העובדה, העבודה
  ".שבהם השכר נמוך יחסית

האם שוק העבודה דוחק , אפשר מהיום עד מחר להתווכח    
עבודה , נשים למקצועות שבהם השכר נמוך כמו סיעוד

או שבמקצועות טיפוליים אלה השכר , סוציאלית והוראה
אך כיצד שלא . ם בהם הן נשיםמשום שרוב המועסקי, נמוך

יש מקצועות : הנתונים הם ברורים, נציג את הגורם והתוצאה

-שלא במקרה הם גם מקצועות בעלי אופי חברתי, נשיים
, אשר מתוגמלים פחות ממקצועות הנחשבים גבריים, טיפולי

  .צבא קבע, טק- היי, דוגמת פיננסים
  

  פערים לאומיים
מעבודה ס מדגיש את פערי ההכנסה "הפרסום של למ    

הכנסה . הגבוהים במיוחד בין ערבים ליהודיםשכירה 
במקרה הזה לא מבחינים בין (חודשית ממוצעת של יהודי 

ה הכנס.  שקלים9,721 על 2012עמדה בשנת ) גברים לנשים
  ). שקלים6,029( מהכנסת הערבי 51%-הייתה גבוהה בזו 
 מופיע הן 51%כי הפער של , י שם לבעין ודא- קורא חד    
שכר בין ה בין גברים לנשים והן בפער החודשישכר ה פערב

חשוב , דמיון הקייםציון ה אולם מעבר ל.יהודים לערבים
כי בעוד שהפער בשכר החודשי בין נשים לגברים , לשים לב

מוסבר במידה רבה במספר הנמוך יותר של שעות העבודה 
פליה אורם זה כלל לא קיים בהרי ג, שבועיות של נשיםה

סה מעבודה ההכנ, גם בחישוב של השכר לשעה: הלאומית
  .54%-מהכנסתו של ערבי בשכירה של יהודי גבוהה 

פליה הלאומית בשכר ברמת אלא אחת ניסו להסביר את ה    
הפרסום של . ההשכלה הנמוכה יותר של השכירים הערבים

ם הערבים דווקא האקדמאי: ס מצביע על תופעה הפוכה"למ
שכר לשעה של שהבעוד , כך.  יותרפליה חמורהאסובלים מ

גבוה )  שנה12בעלי השכלה של עד (יהודים פועלים ופקידים 
הרי בשכרם ,  באותה רמת השכלה משכר הערבים14%-ב

 שנות לימוד 13(בעלי השכלה גבוהה יהודים לשעה של 
  .51%-הפער מטפס ל, לעומת ערבים) יותרו
  

  פערים מעמדיים
ולכן אינו , עוסק רק בשכר ובשכירים ס"הפרסום של הלמ    

, מתייחס לפערים המעמדיים בין בעלי ההון לכלל השכירים
נעזרנו , לכן להשלמת תמונת הפערים. יהודים וערבים

  .ס"בשנתונים הסטטיסטיים של הלמ
 מהנתונים המעטים השופכים אור על הפערים המעמדיים    

 בחרנו להביא את ,)ויקאף שאינם משקפים אותם במד(
 ,"תמורה לשכירים"(החלוקה של ההכנסה הלאומית לשכר 

 ).ס" בלשון הלמ,"עודף תפעולי"(ולרווחים ) ס"בלשון הלמ
  .הוצא מהחישוב השכר הזקוף לעצמאים, למען הבהירות

, הכנסה הלאומית מה90%השכר היה , 2002-ב, ובכן    
- השכר ירד ל,2012-ב, כעבור עשור. 10% –ואילו הרווחים 

  .31%-ואילו הרווחים טיפסו עד ל,  מההכנסה הלאומית69%
הרי , נוסף להיבטי האפליה השונים: במילים אחרות    

, ללא הבדל מגדר ולאום, שמעמד העובדים השכירים כולו
                               .נפל קורבן להעמקה חסרת תקדים של הפערים המעמדיים
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  אלא הבעיה, נשק גרעיני אינו הפתרון
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  דב חניןכ "מאת ח
  

דיון ציבורי חלקי וחסר מתקיים ,     בתקופה האחרונה
אני שותף לרצונם של חברי הכנסת לראות . בסוגיית הגרעין

,  ללא איומים גרעיניים בכלל–מציאות ללא איומים גרעיניים 
השאלה . כון בפרטוללא איומים גרעיניים במזרח התי

  . ויכוח נטוש ועל זה ,הגדולה היא איך להתקדם ליעד הזה
הדרך היחידה להתקדם למזרח תיכון ללא איומים     

-ביןהומתן -משאהא דרך יה, הידברותהגרעיניים היא דרך 
אני מכיר את . היא דרך של ניסיונות להגיע להסכמים, לאומי

דיבורים לא  ש את אלה שאומרים,הביקורת על הגישה הזו
בסופו של דבר האיום של הנשק כי ו, יובילו לתוצאות

 .קונבנציונלי לא רק יישאר אלא אפילו יתחזק-הבלתי
 הסבירו ,לפני כמה חודשים. אנחנו היום למודי ניסיון אבל    
היא  –בסוריה  מי שהדרך היחידה להתמודד עם נשק כי,לנו

וישנו , םוהנה אנחנו רואים שהושג הסכ. מדינה זולהתקיף 
, הפירוק הזה כבר התחיל. מהלך של פירוק נשק כימי בסוריה

את . נמצאים בתהליך סגירהומתקני הייצור של הנשק הכימי 
  .אפשר היה להשיג במלחמה-אי התוצאה הזו

גם . נכון גם לגבי איראן –ומה שהיה נכון לגבי סוריה     
 איראן נכון וראוי להתקדם בערוץ של הידברות בנושא

של מהלך שבו האופציות , של הסכמים פוליטיים, יתמדינ
אפשרות של ותיוותר , הצבאיות הגרעיניות יבוטלו ויחוסלו

 .פיתוח גרעין לצורכי שלום
מעל במת הכנסת את אנו שבים ומעלים , ובהקשר הזה    

ההצעה לקדם ולהתקדם למזרח תיכון חופשי מנשק 
, נונשק גרעיני נמצא כבר באזור של. להשמדה המונית

לפי פרסומים ו ,למשל בפקיסטן, במעגלים הרחוקים יותר
  .גם בישראל ,זרים

  
  
  

 ::::טרומיתטרומיתטרומיתטרומיתקריאה קריאה קריאה קריאה אושר באושר באושר באושר ב

  חוק לייצוג נשים ברשויות המקומיות
    אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק שתחייב ייצוג נשים 

ותטיל , ברשימות המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות
  .רישהעמידה בד-סנקציות כספיות על אי

כל רשימה או סיעה חייבות לכלול ,     לפי החוק המוצע
לאורך כל , אישה אחת לפחות בכל שלישיית מועמדים
רשימה או . רשימת מועמדים רצופה המתמודדת בבחירות

יופחת סכום מימון הוצאות הבחירות , סיעה שלא תעשה כן
 . 15%שהן זכאיות לו לפי חוק בשיעור של 

המצב בו : "מיוזמי החוק, )ש"חד (ןכ דב חני"ח    לדברי 
נשים אינן מיוצגות באופן מספק  ברשויות המקומיות הוא 

.  וחייבים לנקוט בפעולה נמרצת כדי לשנות אותו,בלתי נסבל
גורמים עם בתהליך ממושך של הידברות עם גורמי ממשלה ו

 הגענו להסכמה על מנגנון שיצור השלכות כספיות ,משפטיים
  . וללות נשים בשיעור מספקעל רשימות שאינן כ

, י"לתנדובפרט , אני רוצה להביע הערכה לארגוני הנשים    
שדולת הנשים ל, מעכי- איתךל, לארגון נשים נגד אלימות

ן "עמותת כלעמותת אלזהראא  ול, מרכז מוסאואל, בישראל
 .  על שיתוף הפעולה שהוביל להתקדמות הזו, כוח נשי–

  ".זהשינוי בתחום חשוב לחולל  כדי ,אנחנו נקדם את החוק

 ולאן מדינת , מה מדינת ישראל רוצה:והשאלה היא    
 האם מישהו באמת חושב שרק באזור ?ישראל רוצה להגיע

הרי ? שלנו יתאפשר מצב שרק לצד אחד יש נשק גרעיני
-שהיה נשק גרעיני בידי ארצותאשר  שכ,ההיסטוריה מלמדת

כשהיה . ועצותהמ-הוא פותח במהירות גם בברית, הברית
. הוא פותח במהירות רבה גם בפקיסטן, נשק גרעיני בהודו

נשק גרעיני , מזרח התיכוןרק בהאם מישהו באמת חושב ש
  ?יהיה נחלתו של צד אחד בלבד

אנחנו . נשק גרעיני הוא הבעיה. פתרוןהנשק גרעיני איננו     
 שהסביר לנו מה ,אירחנו בכנסת לפני כמה חודשים מומחה

אות בישראל של השלכת פצצה גרעינית ממקור התוצ יהיו
קטלניות בישראל  יהיוהתוצאות  .למשל על עיראק, כלשהו
אלא בגלל , לא בגלל נשק גרעיני שיופנה נגדנו. עצמה

 . כלפי אחריםזהנשק הקרינה כתוצאה מהפניית 
האינטרס האמיתי של , האינטרס האמיתי שלנו, לכן    

, ים שרוצים להתפתחהאינטרס האמיתי של האנש, שכנינו
הוא אינטרס של פירוק , בביטחון באזור הזהולחיות בשלום 

האינטרס . נשק גרעיניוקודם כל , נשק להשמדה המוניתה
שבה ישראל צריכה , הידברות במעגל האזורי נו הואשל

לאומית נכדי לקדם הסכמה בי,  וחיובילקחת חלק יוזם
  .ואזורית על מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני

  )11.11, ברים בדיון במליאת הכנסתד(
  
  
  
  
  
  
  

  חלוץ ימני נוסף בממשלה
  

ר "אישרה הכנסת את מינויו של יו) 11.11(    בשבוע שעבר 
לתפקיד , אביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמןכ "ח, "ישראל ביתנו"מפלגת 

כ "בדיון שקיימה מליאת הכנסת השתתף גם ח. שר החוץ
 אשר הדגיש כי סיסמתו הישנה של, )ש"חד (חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סוויד

הבאת סיסמת "פירושה " פחם-להתנתק מאום אל"ליברמן 
  ".הטרנספר אל המיינסטרים של הפוליטיקה הישראלית

החלוץ הימני הנוסף שצורף להרכב של : "    לדבריו
יעשה כל שביכולתו כדי לטרפד את התהליך , הממשלה

דבר זה יפגע בסופו של דבר במדינת ישראל ובאזרחי . המדיני
  ".להשגת שלום במזרח התיכוןובסיכויים , ישראל

  
  

  הושקה השדולה להתמודדות 
  עם מחלות גנטיות נדירות

  
  
  

הושקה בכנסת השדולה ) 13.11(    בשבוע שעבר 
כ "בראשה עומד ח, להתמודדות עם מחלות גנטיות נדירות

השדולה תעסוק . רופא במקצועו, )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "ד
, יות נדירותבהעלאת המודעות בארץ לטיפול במחלות גנט

 יכולה ןאשר יציגו דרכים בה, ה יוזמנו מומחיםיולדיונ
  .מחלתם הנדירההתמודד עם סייע לחולים אלה להמדינה ל



  מ
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  ראשות עירייה היא עניין פוליטי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

מועמדותו של עלי סלאם : ש נצרת"חד

דורשים לספור  ●נתמכה בידי הליכוד 

 ראמז ●את הקולות מקלפיות הנכים  

שאלת ראשות העירייה אינה : ראייסי'ג

  של כיסאות ותפקידים, שאלה אישית
  

,     חזית נצרת הדמוקרטית פרסמה בשבוע שעבר גילוי דעת
אשר , !"אלה הן העובדות: הבחירות בנצרת"תחת הכותרת 

סק בפירוט בהשתלשלות האירועים שהובילה לכך וע
בידי ועדת ,  הוכרז כראש עיריית נצרתעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםשהמועמד 

ראמז ראמז ראמז ראמז והחליף את ראש העירייה , הבחירות המקומית
  .1994 מאז שכיהן, ש"ראש רשימת חד, ראייסיראייסיראייסיראייסי''''גגגג

, התנועה האיסלאמית בעיר התייצבה כי מציין    גילוי הדעת 
. מאחורי מועמדותו של עלי סלאם, בצורות גלויות וסמויות

שני מועמדים המזוהים עם התנועה האיסלאמית , למשל, כך
לאן הלכו קולותיהם . " קולות בלבד700- קולות ו500קיבלו 

עוד . שואל גילוי הדעת, "?של אנשי התנועה האיסלאמית
אשר , )ד"בל (חנין זועביחנין זועביחנין זועביחנין זועביכ " של חכי חרף מועמדותה, נטען

ד "למעשה פעלו אנשי בל, זכתה באחוזים ספורים מהקולות
, בנאום שנשאה לפני הבחירות: "למען הצלחת עלי סלאם

ראייסי ' באוקטובר ראמז ג23-אמרה זועבי לתומכיה כי ב
אולם היא לא טענה שהיא תהיה . כבר לא יהיה ראש העירייה

  ...".זו שתחליף אותו
יש לראות כי מפלגת הליכוד התייצבה , השלמת התמונה    ל

שלחו ,  ביום הבחירות.גם היא מאחורי מועמדותו של סלאם
הפצירו ש, לתושבי נצרת) סמסים (מסרוניםמהליכוד מאות 

שמעון שמעון שמעון שמעון הגזען , ראש עיריית נצרת עילית. בהם לבחור בסלאם
אני מאוד שמח : "התראיין בכלי התקשורת ואמר כי, גפסוגפסוגפסוגפסו

 חברי 400כשגייסתי את , פעלתי לניצחונו. י סלאםשזה על
לא הייתי נוקף אצבע למען . הליכוד מנצרת לבחור בעלי

אני . הזמנתי את עלי לכוס קפה. ודעתי עליו ידועה, ראייסי'ג
האזור שלנו יצא לדרך חדשה וטובה , מאמין שעם בחירתו

  ".יותר
    אך לא רק התנועה האיסלאמית והליכוד התייצבו נגד 

, גבריאל נדאףגבריאל נדאףגבריאל נדאףגבריאל נדאףגם איש הדת הנוצרי . ראייסי ובעד סלאם'ג
הביע , ל"נוצרים לצה-אשר קורא לגיוס צעירים ערבים

ואף היה אחד מראשוני המברכים אותו , תמיכה בסלאם
הוא בן בית בלשכתו של , יש לציין, נדאף. לאחר הבחירות
וקשור בכל נימיו לממסד , בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהו, ראש הממשלה

  .הישראלי ולמדיניותו כלפי הציבור הערבי
 ,כי לאחר ספירת הקולות בקלפיות, מציין    גילוי הדעת 

חברי ועדת אולם .  קולות21נהנה עלי סלאם מיתרון של 
ואשר עשו יד ,  שהרכבה נקבע לפי מפתח מפלגתי–הבחירות 

תוך מ, מהמעטפות הכפולות  פסלו רבות– ש"אחת נגד חד
על גבי , כידוע. ראייסי'כוונה לפגוע במועמדותו של ג

ואילו חברי ועדת , המעטפה הכפולה נכתב שמו של המצביע

 הקפידו – בהכירם את  המצביעים בשכונתם –הבחירות 
 .ראייסי'ש וראמז ג"לפסול את הצבעותיהם של תומכי חד

שכן , חזית נצרת הדמוקרטית תובעת כי מעטפות אלה ייספרו
  .פסילת המעטפות נעשה באופן מגמתי ושלא כחוקהליך 

כי שאלת ראשות העירייה אינה ,     עוד מודגש בגילוי הדעת
ואינה נוגעת , ראייסי עצמו'שאלה אישית הקשורה בג

האם תמשיך : אלא שאלה פוליטית, לכיסאות או לתפקידים
עיריית נצרת להיות עירייה הנאבקת למען טובת הציבור 

  .תהיה זרוע של השלטוןאו ש, הערבי בעיר
  
  
  
  
  
  
  

  הנוער הקומוניסטי 
   לוועידת המפלגהמתכונן

  
  
  

    הוועד המרכזי של ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
דן בתוצאות הבחירות , )9.11(בישיבתו האחרונה , )י"בנק(

) יפיע (ההההמאמעמאמעמאמעמאמע''''רמי גרמי גרמי גרמי גובירך את חבריו , לרשויות המקומיות
  .ת המקומיותשנבחרו למועצו, )עכו (ופיראס עליופיראס עליופיראס עליופיראס עלי

י הובאה החלטת "  בפני חברי הוועד המרכזי של בנק  
 בתוך שלושה המניין-מן-לקיים ועידה שלא, י"החלטת מק

אשר תקיים דיון פוליטי וארגוני בעקבות תוצאות , חודשים
י נקראים לקחת חלק "חברי בנק .הבחירות המקומיות

ולתרום , אותו יזמה המפלגה, בישיבות אקטיב הצעירים
ולדיון בדרכי לרשויות המקומיות יכום מערכת הבחירות לס

  .עבודת המפלגה והחזית
    התקיים דיון על המערכה נגד תכנית פראוור ועל 

ובכלל זה , י בפעילויות המחאה השונות"ההשתתפות של בנק
חברי . י בנגב" יום העבודה ההתנדבותי שאירגנה בנק–

  .התקייםהתנועה נקראים לקחת חלק בהפגנות הצפויות ל

 יראייס'ראמז ג



 6 /בעולם
        
        
        
        

  

        ::::הפיליפיניםהפיליפיניםהפיליפיניםהפיליפינים
        
        
        

, האסון הוא אסון טבע

 –אבל הטיפול הרשלני 

  מעשי ידי אדם
  
  
  
  
  

    המפלגה הקומוניסטית הפיליפינית 
, )15.11( לעם הפיליפיני תראוק

ובמיוחד למיליוני קורבנות האסון 
להפנות אצבע , שפקד את האי

מאשימה כלפי הממשלה והנשיא 
 אתמנהלים אשר , בנגינו אקינובנגינו אקינובנגינו אקינובנגינו אקינו

  . משבר ברשלנות פושעתב ולהטיפ
אשר הכתה במדינה , סופת הטייפון    
גרמה להרס נרחב ,  בנובמבר8-ב

ואילו , בנפשרבות ולפגיעות 
לא נתנה ,  הגיבה באיטיות–הממשלה 

ולא , מענה למחסור במזון ובמים
העמידה את שירותי ההצלה לרשות 

  .התושבים במהירות מספקת
ים     לקח לממשלת אקינו ארבעה ימ

שלמים לפני שהכריזה על מצב חירום 
הכחישה כי היא  –ובתחילה , לאומי

. מספר ההרוגים עומד על אלפים רבים
משרד התיירות הפיליפיני אף פרסם 

עדיין כיף לבקר "הודעה לפיה 
זאת שעה שצופים , "בפיליפינים

ברחבי העולם צפו בתמונות האימה 
  .מהיישובים שהוחרבו באסון

ניסטית הפיליפינית     המפלגה הקומו
ב על שניצלה "ממשלת ארהגינתה את 

 כדי להרחיב ,באופן ציני את האסון
לא .  במדינהתאת נוכחותה הצבאי

פחות משש אוניות מלחמה 
, אמריקאיות נכנסו למימי הפיליפינים

' ורג'ג"ביניהם גם נושאת המטוסים 
 מטוסי 80שעל סיפונה , "וושינגטון

בירה בעיר ה.  חיילים5,000-קרב ו
מוצבים מאז אירע האסון , מנילה

לפי . חיילים אמריקאים חמושים
, פרסומים בתקשורת המקומית

תעופה באזורים מוכי ההפעלת נמלי 
  .ב"עברה לידי צבא ארההו האסון

ב "    הקומוניסטים מאשימים את ארה
מנצלת את אסון הטבע "בכך שהיא 

לשם הגברת נוכחותה הצבאית 
 2010-ממש כשם שב, זאת. םבארצ
 ניצלה את רעידת האדמה ב"ארה

בהאיטי כדי להציב נוכחות קבועה של 
  ".אשר נותרו שם עד היום, חיילים

העם הפיליפיני מברך על העזרה     "
אך הוא ימשיך , הבינלאומית וזקוק לה

דרושים . להגן על עצמאותו הלאומית
לא ספינות ו, מים ותרופות, לנו מזון
  .נמסר בהודעה, "מלחמה

 האמריקאי נאט בסעברה, אחרונה    ל
 לאיסור אפליה תחוק תקדימיהצעת 

על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית 
מאחורי ). ENDA(במקומות העבודה 

החוק התייצבו לא רק ארגוני זכויות 
אלא גם , אדם וארגוני הקהילה הגאה

  .איגודים מקצועיים
נשיא , ארד טרומקהארד טרומקהארד טרומקהארד טרומקה''''ריצריצריצריצ    

פדרציית האיגודים המקצועיים 
)AFL-CIO (בו כתב , פרסם גילוי דעת

קשה להאמין כי באזורים רבים "כי 
עדיין חוקי לפטר עובדים בשל , בארץ

. נטייתם המינית או זהותם המגדרית
ב "אוכלוסיית להט מ52%, למעשה

ים /נדריות'טרנסג, הומואים, לסביות(
חיים במדינות ) ים/וביסקסואליות

  ת האוסר   אין חקיקה  בהן  ב "ארה בתוך 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  מדינות63-  מפלגות מ75נציגי     
השתתפו במפגש הבינלאומי , שונות

 של המפלגות הקומוניסטיות 15-ה
בירת , שהתקיים בליסבון, והפועליות

י " את מק. בנובמבר10-8-ב, פורטוגל
חבר , עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףר "ייצג במפגש ד

הלשכה הפוליטית וראש המחלקה 
  .לקשרי חוץ

    בדבריו בפני המשתתפים סקר כסיף 
, את המצב הפוליטי בישראל ובאזור

ותיאר את שיעורי העוני ההולכים 
וגוברים הן בישראל והן בשטחים 

הוא התייחס . הפלסטינים הכבושים
, ליברלית-למדיניות ההפרטה הניאו

אשר הפכה את ישראל למדינה בה 
הפערים החברתיים הם הגדולים 

וציין , OECD-ת הביותר מבין מדינו
במיוחד את העוני העמוק בו שרויים 

אשר , האזרחים הערבים בישראל
  .סובלים מאפליה שיטתית

י ניצל את הבמה "    נציג מק
הבינלאומית כדי להוקיע את תכנית 

אשר , פראוור לנישול ערביי הנגב
 דונם ולגרש 800,000עתידה להפקיע 

  . בדואים מבתיהם- ערבים50,000
קרא למפלגות השונות להביע כסיף     

סולידריות עם המאבק לבלימת תכנית 
התייחס לגל החקיקה , כמו כן. פראוור
  .דמוקרטי בכנסת- האנטי

אפליה על רקע נטייה מינית או זהות 
מחקרים . מגדרית במקומות העבודה

ב " מהעובדים הלהט20%ים כי ראמ
  ".עבודהאפליה במדווחים על 

 יש ב"    טרומקה מציין כי בארה
היסטוריה ארוכה של מאבקים למען 

, הזכות לשוויון בעבודה על רקע גזע
אולם טרם , דת או נכות, מגדר

הוגשמה הזכות לשוויון לעובדים 
  .ויש להיאבק על כך, ב"להט

  

סבורים כי אין מקום לאפליה  אנו    "
ונעשה , הומופובית במקומות העבודה

, "כל שביכולתנו שהצעת החוק תעבור
  .קה בגילוי הדעתאמר טרומ

  

ר "מתי יתייצב יו,     ואצלנו בישראל
ההסתדרות לצד המאבק לשוויון 

  ?זכויות במקומות העבודה

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

, לניניסטים- כמרקסיסטים: "לדבריו    
אנו יודעים שאת המציאות יש להבין 

כל הגורמים שלעיל , ואכן. בכללותה
ומהווים , קשורים באופן דיאלקטי

 קפיטליזם –והיא , אחדות אחת
עבור הממשלה . השזור בציונות

ההפחדה מפני , והמעמדות השליטים
משמשת לניתוב זעמם של ' האחר'

המנוצלים מבחינה , ההמונים היהודים
, ולהפנותו כלפי פלסטינים, כלכלית

  ".'וכו, פליטים מאפריקה
    כסיף בירך את המפלגות 

ל הקומוניסטיות מלבנון ומסוריה לרג
וקרא לפתרון של ,  שנים להיווסדן89

פלסטיני -ישראלי, צודק וכוללשלום 
בהתבסס על החלטות , ערבי-וישראלי

ם ועל הקמת מדינה פלסטינית "האו
  .בצד מדינת ישראל

    את דבריו סיים באמירה כי 
המערכה נגד האימפריאליזם במזרח 

חייבת להיות שזורה במערכה , התיכון
שלה בישראל  הממ–נגד בעלי בריתו 

  .והמשטרים הערביים הריאקציוניים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::בבבב""""ארהארהארהארה

הסנאט , בזכות תמיכת האיגודים המקצועיים

  אסר על אפליה הומופובית במקומות העבודה

 

  

  

  

  קומוניסטיותהמפלגות הבינלאומי של הי בכינוס "מק
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במעמד צד 
  אחד בלבד

  
            דן יהבדן יהבדן יהבדן יהבמאת 

 

 וחמישים מאה - והאש החריש קו". אוחנה-ארנון יובל
הוצאת . "2010-1860, ישראל-ארץ על סכסוך שנות

  .יםעמוד 559, 2013, אחיאסף
  

 ביותר רחבה יריעה אוחנה-ארנון ר"דפורש ,     בספרו החדש
 ,במרחב ושינויים מאבקים, מאורעות לש דק עד ומפורטת

 סכסוך שנות 150ך מש
 של היקפו למרות. לאומי
  גילוימשום בו יש, הספר
, זאת .טפחיים כיסויו טפח

צדדית -בשל גישתו החד
המתבטאת בבחירת , להפליא

מספר רב של מובאות 
מחוקרים ומפרסומים 
המזוהים עם הימין 

אם "דוחות של (הלאומני 
מאמרים מתוך , "תרצו

מאמרים פרי , "מקור ראשון"
ליאה אלבק עטם של פ
  ).'וכו, ובנציון נתניהו

 של חשיבותו, חרף זאת    
 הוא שכן, רבה הספר

 וא, ראי תמונת מעין מהווה
 של םהלמחקרי, מתן מענה

, "החדשים ההיסטוריונים"
ולאותם חוקרים של 

פלסטיני -הסכסוך הישראלי
   .שהשקפתם פרוגרסיבית

,     מספר פעמים במהלך הספר
, המקראית" ברית בין הבתריםה"אוחנה את -מזכיר ארנון

הוא מתעלם ". זכותנו המלאה על הארץ"-ונתלה בה כבסיס ל
הקובעות כי , ם"ומהחלטות האו, בכך מהחוק הבינלאומי

וצריכות להתקיים בה שתי , בארץ הזו חיים שני עמים
-משיחי בספר מתבטא בעיסוק רב ב- המימד הדתי. מדינות

ערכת המכפלה מ, קבר יוסף, קבר רחל": בסלעי קיומנו"
  . והכותל המערבי

אוחנה -מחזיק ארנון, קותו על העבר המקראיפ    בצד התר
ח ועדת "במובאה מדו, למשל. בגישה פסימית לגבי העתיד

סכסוך : "גבי כריכת הספר-אותה בחר להביא על) 1937(פיל 
  ...".שאינו ניתן לבלימה

אשר עוסק בסכסוך מנקודת המבט , באחד הפרקים בספר    
משקיע החומר מאמץ מיוחד כדי , המשפט הבינלאומישל 

 השטחים שנכבשו בידי ולפי, המקובלהסיכום לדחות את 
אוחנה - ארנון.  אינם מהווים חלק ממנה1967ישראל ביוני 
 שהפכה ברבות השנים לגישה הרווחה בדעת –דוחה גישה זו 

 ותחת זאת מסביר באריכות מדוע –הקהל העולמית 
 ןרבית ובירושלים המזרחית הההתנחלויות בגדה המע

 הגדה ברחבי" כי , קובעבעזות מצח הוא .יישובים לגיטימיים
 נישלה ישראל כי ערבית טענה מעולם נשמעה לא המערבית
   .)76' עמ" (מאדמתם פלסטינים פלאחים

מדיניות הפקעת הקרקעות  על החוקר שמע לא מנםוהא    
 הכיבוש שלטונותמיישמים אותה , וגירוש התושבים מבתיהם

על אטימת בארות , האם לא שמע על עקירת עצי זית? בגדה
ועל צווים אשר גירשו רועי צאן , על הריסת בתים, מים

  ?וחקלאים מהאדמות מהם התפרנסו
בחר , של הסכסוך" מימד התרבותי"-     גם בפרק העוסק ב

 שנים של 1,300והעלים , המחבר להתעלם מן העובדות
 לרבות מיליוני הפלסטינים וכן, נוכחות מוסלמית בארץ

  .ועודמבנים עתיקים , קדושיםהם האתרי, םהמסגדי
ם שהם אוחנה מתווכח בספרו בחמת זעם עם חוקרי-    ארנון

כי מתפלמס עם מי שטוענים ו, פלוגתא לתפיסת עולמו-ברי
הוא , במקביל.  אירע טבח בכפר הפלסטיני טנטורה1948-ב

על  היום כמעט ויכוח ממלא פיו מים לגבי כפרים אשר אין
, ספסף, דווימה: אודות ההרג ההמוני אשר בוצע בהם

  .ועוד, מסגד דהמש בלוד, חולה, עילבון
    אשר לפליטים הפלסטינים מאותה 

. ולא גורשו, לדעת החוקר הם ברחו, מלחמה
חרף התיעוד הנרחב של גירוש כפריים , זאת

במסגרת , ערבים אשר לא נטלו חלק במלחמה
 הגירושים ישנם גם. של ההגנה" 'תכנית ד"

, המתועדים היטב שאירעו אחרי המלחמה
 הוא חוזר ).אשקלון(דל 'שבע או במג-למשל בבאר

רק תושבי מישור , על הטענה לפיה
ואילו תושבי ההר , החוף ברחו

הגליל העליון , יהודה ושמרון(
 נותרו –) 'וכו, והתחתון
אך מפת הכפרים . במקומם

וף שנמחקו מהנ, ההרוסים
  .סותרת טענה זו, של הארץ

 מאריכות סובל הספר    
 מחסור מורגשו, יתר

 ובהערות מקורות ברשימת
לאפשר לקורא  כדי, סימוכין

 השונים בפרקים, יתר על כן .המובאים בו נתוניםאת ה לבדוק
יו ומסקנותיו של רעיונות על ,רבות פעמים ,חזרה ישנה

 היתשהי ,ריכה מקצועיתעניכר שנעדרה עבודת . החוקר
, כך. בפתיח כבר טעויות נפלו בספר. מיותרות חזרותת מונע

צריח "הוא " מנבר"קובע החוקר כי , 17' בעמ, למשל
 מוגבה מדף או במהפירושה " מנבר"אך המילה ". המסגד

או " מינראט"ואילו צריח המסגד הוא , תפילהשם עריכת ל
  ". מנארה"

  

ציא תחת ידיו מתח בין כוונת המחבר להוה את לרכך כדי    
הימני המובהק - לבין האופי הפוליטי, חיבור אקדמי ומחקרי

 רב דמיון קיים"וקבע כי , הגדיל המחבר לעשות, של הטקסט
 "בישראל והימין השמאל של האידיאולוגיות תפיסותיהם בין

כי מדובר באחת מהקביעות , נראה לי? האומנם. )522' עמ(
  .שהן ללא כיסוי, הרבות שלו

 גרשון קניספל: איור       
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קונצרן הועדי העובדים של חמישה מבין שישה מפעלי     
נקטו בשבוע שעבר  ,בנגב) ל"כי(מיקלים לישראל ירט כפוהמ

ההנהלה מקדמת , לדברי הוועדים. )12.11(בצעדים ארגוניים 
תכלול גם פיטורים של ר שא ,תוכנית לצמצום בהוצאותיה

, מדובר בוועדי העובדים של המפעלים פריקלאס. עובדים
רותם אמפרט ומפעלי , מפעלי המגנזיום, תרכובות ברום

  . מחאהפעלי ים המלח לא הצטרפו לעובדי מ. תובלה
והודיעו על , העובדים סגרו את שערי המפעלים לשעתיים    

העובדים דורשים להיפגש עם . כוונתם להחריף את צעדיהם
כדי לפתוח עמו במשא ומתן על , סטפן בורגס, ל החברה"מנכ

  .הכוללת גם פיטורים,  של ההנהלה"ההתייעלותתוכנית "
 ,ההנהלה כבר החלה ביישום צעדים לצמצומים במפעלים"    

ר ועד "אמר יו, "והראשונים לשלם את המחיר הם העובדים
ההנהלה לא משתפת . "משה חדדמשה חדדמשה חדדמשה חדד, עובדי רותם אמפרט

 ומסתפקת במצגת כללית ועמומה שלא ,אותנו בתוכניותיה
לא נאפשר להנהלה לזרוק . מפרטת את צעדי הצמצום

  ". עובדים שעבורם מפעלים אלה הם צינור החמצן היחיד
  

  הצטרפו להתאגדות" הוט"רוב עובדי 
כוח "שקם במסגרת ארגון , "הוט"חברת ועד עובדי    

ו ב, כתב לעובדי החברהמשעבר שבוע בשיגר  ,"לעובדים
  .כי מרבית העובדים הצטרפו להתאגדותהודיע 

ומציינים ,  עובדים הצטרפו לוועד1,400ם כי     בוועד מוסרי
עבדו בחודש " הוט"כי מבדיקה שערכו עולה שבחברת 

, קופת ההתארגנות תלמשך כ. " עובדים2,500-אוגוסט כ
 שיקרה החברה.  עובדיהמספרשיקרה לגבי ' הוט'חברת 

  .נמסר, " לעובדיהגםוכנסת ב, משפטהבבית 
  

  נישול במסווה של גן לאומי

ילים פלסטינים וישראלים נכחה בדיוני ועדת קבוצת פע   
 מורדות "גן לאומי להקמת תוכנית התכנון המחוזית שדנה ב

תוכנית זו היא חלק ממדיניות הממשלה . "  הצופיםהר
  מדובר  . ובמזרח ירושליםCלהרחיב את ההתנחלויות בשטח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  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   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

תוכנית זו נועדה לסכל את  .טור-בין עיסאוויה ואבשטח 
להשתלט על , הכפריםתכניות המתאר שהגישו תושבי שתי 

 ליצור רצף ,שעוד נותרו, להתרחבותםמעט רזרבות הקרקע 
 וההתנחלות E1 ישראלית מירושלים לכיוון אזור בנייהשל 

  . ובכך להשפיע על פתרון הקבע, מעלה אדומים
  

        חזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןהההה
  

  16:00בשעה , בנובמבר 22, 'ויום ב
  חיפה, 39בן גוריון ' שד, "אחווה"באולם 

        שששש""""ישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חד
  ההתפתחויות הפוליטיות: על סדר היום

  הבחירות לרשויות המקומיותראשוני של סיכום   

    שונות
  
  
  
  
  

  הגדה השמאליתמועדון
 א"ת, 70אחד העם 

  

  :19:00בשעה ,  בנובמבר20', ביום ד

   פתוחדיון ציבורי

  ביוזמת קבוצת פעילים בנגב

  לא לתוכנית פראוור

  !הבדואים בנגב-לנישול הערבים
  

***************  
  

 , 20:30בשעה ,  בנובמבר21 ',הביום 
  :21:00בשעה ,  בנובמבר23, ש"ובמוצ

 הצגת יחיד

 אונדינה הולכת
  

 הדס ביטוןהדס ביטוןהדס ביטוןהדס ביטוןבביצוע השחקנית 
        אופיר גלאופיר גלאופיר גלאופיר גל: מוסיקה; גרגורי ליאחובצקיגרגורי ליאחובצקיגרגורי ליאחובצקיגרגורי ליאחובצקי: הבימאי

        

***************  
  

  :19:30בשעה ,  בדצמבר1', ביום א
  

  לרגל יום זכויות האדם הבינלאומידיון 
  יואב פלד' עם צאת ספרו של פרופ

 "אתגר הדמוקרטיה האתנית"
  

 באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף גר "ד, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןר "דכ "בהשתתפות ח
  .)האוניברסיטה הפתוחה (ייייגל לוגל לוגל לוגל לור "וד) אוניברסיטת חיפה(

  


