
  

  :נתניהו ולפיד, ליברמן מזימת

  

  

  ההצעה להעלות את 

  , 3.25%-אחוז החסימה ל

  לסלק מהכנסת  נועדה

  את נציגי האזרחים הערבים
  

  
  

בנימין בנימין בנימין בנימין ראש הממשלה סיכמו ביניהם ,     בשבוע שעבר
 אחוז החסימה כי אביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמן ושר החוץ נתניהונתניהונתניהונתניהו

ים נפגשו השני.  אחוזים3.25- ל2- מיועלה בחירות לכנסת ב
חוק "חקיקת כחלק מ, עמדה מוסכמתבניסיון לגבש 

. "יש עתיד"-  ו"שראל ביתנוי"אותו מקדמות , "המשילות
שתי הסיעות ביקשו לקבוע את אחוז החסימה בשיעור 

 .)6% –ויש עתיד , 4% הציעהישראל ביתנו (גבוה יותר 
אשר , ציפי לבניציפי לבניציפי לבניציפי לבני, אולם נוכח עמדת שרת המשפטים

המעורבים " התפשרו", )3% ( יותרךביקשה לקבוע רף נמו
  .3.25%-בדבר העלאת אחוז החסימה ל

שקביעת רף גבוה יותר עשויה , בממשלה חששוש    ייתכן 
וכי הדבר יכשיל את , להיתקל בהתנגדות ציבורית עזה

".  לא תפסת–תפסת מרובה "ויהיה בבחינת , חקיקת החוק
, רואולי בסופו של דבר תתקבל דווקא העמדה הניצית יות

 לנתניהו יםמקורב? הגורסת אחוז חסימה גבוה בהרבה
 ".הדברים לא סגורים סופית: "צוטטו בכלי התקשורת

אמר , " לא עומד במילתו ונכנע לליברמן, כרגיל,נתניהו"    
ההצעה הזו מבטאת את  ".מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ " ח,ש"ר חד"יו

אין . האופי האנטי־דמוקרטי של הממשלה ושל הקואליציה
 אלא בהחלטה פוליטית ,טה אדמיניסטרטיביתמדובר בהחל

אחוז החסימה הזה נבחר . גזענותממנה נודף ריח עז של 
רית אפרלמנטבדיוק כדי לסלק את הערבים מהפוליטיקה ה

 כפי –' קופסה אחת'-לשים אותם בכדי או , בישראל
רי אאנחנו נוביל מאבק ציבורי ופרלמנט. שליברמן אוהב

 ונפעל על מנת להבטיח ייצוג הולם ,ת החוקנגד הצע
  ". לציבור שלנו בכנסת

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ביקורת חריפה על אף הוא מתח ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
,  אחוזים3.25, המספר המשונה הזה ":המהלך המסתמן

מכוון באופן ספציפי כדי למנוע כניסה לכנסת של מפלגות 
  ". שהתמיכה בהן מגיעה מהאוכלוסייה הערבית

החשיבה המתנשאת שאנחנו שומעים מהימין ", ריולדב    
,  הטוענת שאם המפלגות הערביות רוצות להיבחר,הקיצוני

המהלך הזה . היא חשיבה מסוכנת –הן צריכות להתאחד 
 ומאפשר להם רק ,שולל מערבים את הזכות לפלורליזם

חידה אאבל הערבים הם לא קבוצה . אופציה אחת בבחירות
 זרמים רעיוניים הכולל, בור מגווןמדובר בצי. 'זועביז'של 

, לאומנים, איסלאמיסטים,  סוציאליסטיםובכלל זה, שונים
שיאפשר פוליטי מכנה משותף סיבה שימציאו אין שום . 'כוו

  ".רשימה אחתלהם להתמודד ב
 וניסה לשכנע אותו ,נפגש לאחרונה עם נתניהוש, כ חנין"ח    

לא תתרום מה העלאת אחוז החסי ":הוסיף, לזנוח את הרעיון
מפלגות . 'המשילות'ולא תגביר את , יציבות הקואליציהל

  לא. לא גרמו להקדמת הבחירות בישראלמעולםקטנות 
הן  , אלא דווקא המפלגות הגדולות, המפלגות הקטנות

ן הציע בעבר מהלכים של  ליברמ.קיימו פריימריז מושחתיםש
 למשל בקריאתו להתנתק, פקטו לאזרחים ערבים-טרנספר דה

  הוא מציע לבצע טרנספר פוליטי של,כעת. חםפ-מאום אל
  ".אזרחים ערבים אל מחוץ לפוליטיקה

  2014 בינואר 1, 1   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בלי דירה ובלי פנסיה
הדור הצעיר ימצא את עצמו בלי דירה , בתוך שלושים שנה"

 ."ובלי פנסיה
  )11.12, "דה מרקר", "פסגות"ל בית ההשקעות "מנכ, חגי בדש(

  

  האיום הגרעיני הישראלי
  ."סוגיית הפנסיה היא פצצת זמן גרעינית"

  )11.12, "דה מרקר", "טוחכלל בי"ר "יו ,דני נווה(
  

  קול המון כקול שלדון אדלסון
סוף -היא בזכות התחושה שיש סוף'  היוםישראל'הצלחת "

ציבור . ביטוי תקשורתי לדעת רוב הציבור במדינת ישראל
 ולכן נוצר רושם מוטעה כאילו מדינת ,שקולו לא נשמע

ישראל כולה הפכה להיות מעוז עולמי של שמאל ליברלי 
  ".ם יהודייםחסר שורשי

  )16.2, "ישראל היום", הפרשן חיים שיין(
  

  "אימפריאליזם"גם בצרפתית קוראים לזה 
רפובליקה היום שבה צרפת ועושה את המוטל עליה ב"

ת כדי היא פועל. כפי שעשתה במאלי, אפריקאית-רכזהמ
 אם הדבר דורש ממנה להיות גם, ניטריאלשים קץ לאסון הומ

  ".ראשונה להתערב
,שגריר צרפת בישראל, ונאבפטריק מז(  

)18.12, "ידיעות אחרונות"  
  

   אסור לפתוח מטריה בשבת:ההלכה קובעת
שכן בפתיחת המטריה , מובן שאסור לפתוח מטריה בשבת"

  ".וזו בניית אוהל האסורה בשבת, האדם יוצר גג מעל ראשו
  )19.12, "מאקו"אתר , הרב מנשה בן פורת(

  

  "דה מרקר" פי-לע, באהר ההסתדרות "אתגרי יו
. העבודה המאורגנת בישראל מגדילה פערים ופוגעת בפריון"

העבודה המאורגנת לא רק שאינה מצמצמת את פערי הפריון 
זהו . היא אולי אפילו מגדילה אותם – ]מול מדינות אחרות[

  ".ר ההסתדרות הבא לשנות זאת"אתגר ליו
  )19.12, "דה מרקר", הפרשנית הכלכלית מירב ארלוזורוב(

  

  ... מחברי הטוביםכמה
אבל הכרתי . אני לא מרקסיסט, ב"בניגוד לנאמר בארה"

  ."מרקסיסטים רבים שהם אנשים טובים
  האפיפיור פרנציסקוס בריאיון לעיתון האיטלקי(

  ) 15.12, "לה סטמפה "

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

  לזכרו של עוזי בורשטיין
. ינים הייתי בידידות הדוקה עם עוזיותר מחמישים ש    

ואני הייתי , חבר במפלגה הקומוניסטיתהיה  הוא בתקופה זו
 .אך בכל זאת לידה, מחוץ לה

 ,נכסי צאן ברזל של המפלגה הקומוניסטית נמנה עםעוזי     
. בהם הייתה מבודדת וסבלה מאפליה הקשים םובעיקר בימי

לעוזי היו הכישרון והחן המיוחדים לקיים יחסים חברתיים 
ולהוציא , א היו מתומכי המפלגהאנשים שלנעימים גם עם 

במסגרתן פעלו הן  ,טיות רחבותתחת ידו התארגנויות דמוקר
 .שאינם כאלההן אנשים קומוניסטים ו

 ,אזכיר רק את ההתארגנות לחשיפת הטבח בכפר קאסם    
 ישראלית למצרים- צרפתית-בעיצומה של הפלישה הבריטית

המשלחות הישראליות לפסטיבל הנוער  את; )1956(
הוועד את  ;)1962(ובהלסינקי ) 1958(הבינלאומי במוסקבה 

ואת ; 1973 לפני מלחמת אוקטובר אשר פעל, לשלום צודק
 העיתון למערכת) אמיל תומא המנוחר "ד(י "נציג מקצירוף 

ובכך לשבור את החרם ארוך השנים של , "טלוקאוניו א"
   .י"ם והשומר הצעיר על מק"מפ
הייתה במידה רבה מעשה , בה אני חבר, ש"גם הקמת חד    

  .דויחסר לי מא הוא .ידיו של עוזי
  אביב-תל, לכס מסיסא

  
  
  
  
  
  
  

   מטרה מוטעיתןמסמ
, ירון זליכה,     החשב הכללי לשעבר במשרד האוצר

 והסביר כך את הפער ברמת ,)27.12" (דה מרקר"- התראיין ל
  מהפער ברמת החיים40% ":דיהבהחיים בין ישראל לבין ש

     שאר  ... בגלל השחיתותבינינו לבין מדינות המערב נוצר
  ."שנובעת מחוסר ידע,  מיוחסים לאיכות הניהול60%-ה

 שלא בצדק יצא לו שם של לוחם למען צדק –    זליכה 
,  פוטר מאחריות את מדיניות ההפרטה והמיסוי–חברתי 

. ון הרוב הגדולעל חשב, שריכזה הון עצום בידי מעטים
אלא כמה תפוחים רקובים , הבעיה אינה הקפיטליזם, לשיטתו

  .או פקידי אוצר שאינם משכילים דיים, שנטלו שוחד

 ירושלים, צבי תבל
  
  
  
  

        

  שני מקרי ריגול מזיקים
  
  

 לאחר שנחשפה,  בישראלכעס    לא ברור מדוע התעורר 
ך במשהרי . ב לבכירים ישראלים"פרשיית הציתותים של ארה

היבטים שונים ב יותר ויותר על " ארההשתלטה,  רבותשנים
 של המדינה והחברה –פוליטיים ותרבותיים ,  כלכליים–

, ב"עניינים בו ישראל הולכת ונדמית לארהבמצב . בישראל
אין פלא שהממשל האמריקאי חש כי מותר לו לעשות 

  .ולעקוב אחר האימיילים של שרים, בישראל כבשלו
על כך שגורמים בימין ניצלו גם הפעם , פלא    עוד אין להת

כדי להעלות שוב את הדרישה לשחרורו של , את ההזדמנות
החלטה להשתמש בשירותיו ה. המרגל יונתן פולארד

המפוקפקים של יהודי בכיר במדינה זרה לצורך ריגול בארצו 
חבל שישראל תורמת . תה טעות חמורהיהי –לטובת ישראל 

 של שהיא מסייעת ליצור דימוי  בכך,אנטישמיותבעקיפין ל
-כאילו מדובר באזרחים לא, ב"הקהילה היהודית בארה

  .נאמנים שהם שליחיה של ממשלה זרה
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 3 /דמוקרטיה
 

  

  
  
  
  
  
  

ם נמשך גל האלימות כלפי פעילי    
י בעיר "ש ומק" חדמרכזיים של

) 26.12(שבוע שעבר ב. נצרת
רה עבקבוקי תבשלכו בלילה הו

 מרחב ר"יוביתו של לעבר 
כמאל אבו כמאל אבו כמאל אבו כמאל אבו , ההסתדרות בנצרת

י לילות נואילו ש). ש"חד (אחמדאחמדאחמדאחמד
את אלמונים להצית ניסו , קודם לכן

, ש בעיר נצרת"ביתו של מזכיר חד
חבר הוועד המרכזי , דחיל חאמדדחיל חאמדדחיל חאמדדחיל חאמד

. את רכבו ניסו להצית כן. י"של מק
 רנותו של חאמד מנעה אסוןיע

באותו לילה הותקפה . ופגיעה בנפש
 של ומכוניתגם בבקבוק תבערה 

-תושב שכונת אל, ש נוסף"פעיל חד
  . ראם שבעיר

ש " וחד,הוגשו תלונות במשטרה    
יא  בו ה,נצרת פרסמה גילוי דעת

עלולות אשר  ,ההתקפותמגנה את 
 ,היו להסתיים במותם של בני אדם

חקירה הוקראה למשטרה למצות את 
 .עד תום כדי לעצור את התוקפים

על ביתו תקפה מעם פרסום דבר ה    
י "הגיעו חברי מק, של אבו אחמד

ש רבים כדי להביע סולידריות "וחד
כ "ח, ש"ר חד"וביניהם יו, עמו

, ש בעיר"ומנהיג חד, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה
 שגם , יצוין.אסיאסיאסיאסייייירירירירי''''ראמז גראמז גראמז גראמז ג

כיהן עד לאחרונה ר שא, ראיסי'ג
קיבל איומי רצח רבים  ,כראש העיר

 כי , נודע.תקופה האחרונהב
- סי שיראי'המשטרה הודיעה לג

אשר , מדובר באיומי רצח ממשיים"
  ". היות מוצאים לפועלעלולים ל

י "הלשכה הפוליטית של מק    
,  בנצרת)27.12(' ביום והתכנסה 

 .אות סולידריות עם פעיליה בעירל
ראיסי 'גגם השתתפו בישיבה 

אשר מסרו דיווח מפורט על , וחאמד
הנעשה בעיר ועל אווירת הטרור 
שגורמים הקשורים בראש העיר 

 יוצרים כלפי, עלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאם, החדש
  .ש"פעילי חד

  ראייסי נושא על גבו את נצרת'ראמז ג
  

  
  
  
  
  

 19 מתוך 9-ש מחזיקה כיום ב"    חד
רשימת . ושבים במועצת העירמה
בראשות סלאם זכתה " נצרת שלי"

ד זכתה "בל, בשבעה מנדטים
  . במנדט–ורשימת צעירים , בשניים

סי מסר לחברי הלשכה יירא'ג    
את קביעתו של י "הפוליטית של מק

 לפיה, בית המשפט המחוזי בנצרת
מעטפות שנפסלו בבחירות לראשות 

 ייכללו במניין הקולות העירייה
קיבל את ערעורו ש "ביהמ. שריםהכ

 והורה לוועדת ,יסיירא'של ג
הבחירות לספור את הקולות בחמש 

 משום שלא הייתה ,מעטפות שנפסלו
 וכן ,עליהן חתימת חבר ועדת קלפי

 מעטפות 42-לספור פתקי הצבעה ב
 שנפסלו ,של מוגבלים בניידות

לא קיבל את ש "ביהמ. אותה סיבהמ
פסילת יסי לביטול ירא'ערעורו של ג

  .עבורואחרים  פתקים 39
כי פער הקולות בין ,     יצוין

עלי , ראייסי לבין סגנו לשעבר'ג
 קולות בלבד 22עמד על , סלאם

הקולות  ספירת –ולכן , לטובת סלאם
במעטפות שנפסלו עשויה להפוך את 

בעקבות פסק . תוצאות הבחירות
  .ץ"גם לבאלסעתר , הדין

        

  תיאוריית הקשר
  

הסתובבו , )25.12(    בשבוע שעבר 
רחוב פקחים של רשות ההגירה ב

מרכזית תחנה ההבאזור ,נווה שאנן
נטפלו למבקשי , אביב-בדרום תל

, מקלט אפריקאים שהתהלכו ברחוב
והעלו ,  את הניירות שלהםדרשו

. עשרות מביניהם לאוטובוסים
מדובר באנשים שחלקם היו בדרכם 

אך , לעבודה או אל משפחותיהם
" נקטפו"הם , במקום להגיע לשם

  .מהרחוב בידי אנשים במדים
דיווחה שרת ,     יום למחרת

כי זוג , ציפי לבני, המשפטים
א "הומואים המתגורר במרכז ת

ומצא שעל דלת , התעורר בבוקר
הכניסה לביתם רוססה כתובת נאצה 

היא העלתה . נגד הומואים וערבים
, את התמונה לעמוד הפייסבוק שלה

קשה להאמין שזה קרה "-וכתבה ש
, 2013בישראל הדמוקרטית של סוף 

     ."והיא מבישה, אבל זו האמת
בהמשך דבריה הזכירה את החוקים 

העוסקים , הנידונים כיום בכנסת
. בשוויון זכויות לקהילה הגאה

מקרה הזה רק ממחיש עד כמה ה"
  .כתבה, " יעברוהלאחוקים חשוב ש

חשוב שהכנסת תקדם חקיקה ,     אכן
האוסרת על אפליה על רקע נטייה 

אולם נראה . מינית וזהות מגדרית
כתובות הנאצה , שמבחינת לבני

, א"הגזעניות וההומופוביות במרכז ת
 –א "וציד האדם המתנהל בדרום ת

היא , שהרי. קשורים-נתפסים כבלתי
וסיעתה לא התייצבו לצד המערכה 

  ".החוק למניעת הסתננות"נגד 
המובילה , יתמדובר בגישה מוטע     

את המחזיקים בה לשגות באשליה 
מי שבוחר . לגבי הדרך לשוויון

, קהילה הגאההלהיאבק רק עבור 
אבל מתעלם מרדיפת הפליטים 

 . משחק לידי הימין– האפריקאים
אין לנתק בין מאבקים אלה , בדומה

לבין המאבק לשוויון זכויות אזרחי 
  .ולאומי לציבור הערבי בישראל

-במדיניות הפרד    הימין נוקט 
ומבקש לפורר את הציבור , ומשול

גישה שמאלית . לפיסות פאזל רבות
,  בין חלקי הפאזלחברתבקש ל

 על כך שלקבוצות מוחלשות ותצביע
הציבור ,  דוגמת הקהילה הגאה–

 יש אויב –הערבי ומבקשי המקלט 
ממשלת ההון  אותו מייצגת, משותף

  .      והגזענות
        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן

 

 

 

 

 

Gfu: 

  טרור פוליטי בנצרת
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הבחירות הבחירות הבחירות הבחירות תוצאות תוצאות תוצאות תוצאות בדבר בדבר בדבר בדבר     המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמערכה המערכה המערכה המערכה 

        ייהייהייהייהלראשות העירלראשות העירלראשות העירלראשות העיר
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ן "הממשלה מחוקקת לטובת יזמי הנדל
  ונגד האזרחים והסביבה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אישרה הכנסה בקריאה שנייה ) 23.12(    בשבוע שעבר 
ואת ) ועדות הדיור הלאומיות(לים "ודוושלישית את חוק ה

. אותם יזמה הממשלה,  לחוק התכנון והבנייה100תיקון 
  .  משבר הדיורשני חוקים אלה יקדמו את פתרון, לטענתה

ר "יו, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "הציג ח,  עמדת הממשלהמול    
דעה , חברתית בכנסת-שדולת הדיור והשדולה הסביבתית

 ,״במקום להתמודד באמת עם משבר הדיור: הפוכה
הממשלה ממשיכה להרוס את מערכת התכנון כדי לקדם 

מקורו של משבר הדיור איננו . םיניסטי"אינטרסים נדל
  אלא במדיניות כלכלית וחברתית בעייתית,כנוןבמערכת הת

וקודם , הממשלה חייבת לחזור לתחום הדיור. של הממשלה
כל באמצעות בנייה תקציבית של דירות להשכרה זולה 

התקפות על מערכת התכנון אינן ", לדבריו .בהיקפים גדולים״
  . "חברתית וסביבתית,  הן בעיה דמוקרטית.פתרון

מאפשר אישור של  כנון והבנייה לחוק הת100תיקון     
 ללא אפשרות ממשית ,מתקני תשתית בהליך מקוצר

 מבחינה תכנונית ומבחינת חוק הרסנימדובר ב ".להתנגדות
, יפגע ביכולתנוא וה. "כ חנין"הזהיר ח, "הרקמה הדמוקרטית

א וה. להתנגד להקמת מתקני תשתית מסוכנים, כאזרחים
 חריגה קיצונית מכל זוהי. אפשר בנייה בלי תכנית מפורטתי

במדינה קטנה כמו במיוחד שהן חיוניות , נורמות התכנון
.  המאופיינת בהרבה לחצים על מעט מאוד שטח,ישראל

השלכות שלהם  ,קטים של תשתיתדווקא כאשר מדובר בפרוי
יש לשקול ,  ובריאות הציבור החייםמסוכנות על איכות

 ".נון ולא לפטור אותה מתכ,לעומק את כל היבטי התכנית
מנגנון עוקף מייצרת לים "הרחבה של חוק הודההארכה ו    ה

אך לא יבטיח פתרונות , ן"אשר יטיב עם יזמי נדל, תכנון
ניס הבטחה לים הצלחנו הפעם להכ"ודובחוק ה. "דיור

אבל גם הפעם העניין , וברות השגהלכמות של דירות קטנות 
  .כ חנין"ציין ח, "בחן במימוש בפועליי

  

  מ המדיני"יל את המוניסיון להכש
, )23.12(    בדיון שהתקיים במליאת הכנסת בשבוע שעבר 

האמון בממשלה -  את הצעת איעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "נימק ח
מצבה המדיני של ישראל ", לדבריו. ש"שהגישה סיעת חד

, וזאת בשל העמדות העיקשות של הממשלה, הולך ומידרדר
 עםשלום עם ה לשפתרון לקראת לא רוצה להתקדם אשר 

  ".הפלסטיני השכן
כ אגבריה את הפיגוע שאירע "גינה ח,     בפתח דבריו
דבר אותו , בו נפגעו אזרחים חפים מפשע, ים-באוטובוס בבת

הוא הוסיף וגינה את מעשי ". מעשה שלא ייעשה"הגדיר 
בסוף השבוע  ":הצבא בשטחים הכבושים בשבוע האחרון

לא שאבל על כך כמעט , נהרגו ארבעה פלסטינים בשטחים
שהרג הפלסטינים הוא פרי , אני סבור. דובר בכלי התקשורת

הממשלה רוצה להזמין מעשי תגובה . מדיניות ממשלתית
כדי שתוכל לטעון בפני העולם כי , מצד הפלסטינים בשטחים

אולם הפלסטינים הם שמאיימים על , היא מעוניינת בשלום
  ".ביטחונם של הישראלים

מדוע הממשלה נכנסת ? דקהמדוע היד כל כך קלה על ה    "
זעק , "?ועושה שם פרובוקציות, ים בגדהיליישובים פלסטינ

שהממשלה נוקטת , על העם בישראל להבין. "כ אגבריה"ח
כדי , ומתן-בשיטות אלה כדי להכשיל כל התקדמות במשא

ולהטיל עליהם את האשמה , להזמין תגובה מצד הפלסטינים
עת לשחק בו יוד שהממשלהזה המגרש . בכישלון השיחות

שזה הכיוון אליו , על העם בישראל להבין. ורוצה לשחק בו
  ".הממשלה הקיצונית של נתניהוגוררת אותו 

  

  אפליה במענקים לרכישת דירה
חנא חנא חנא חנא כ "תיאר ח, )23.12(    בדיון שקיימה מליאת הכנסת 

במסגרתה , יוזמה חדשה של משרד השיכון) ש"חד (סווידסווידסווידסוויד
 30היוזמה מקיפה : "שונהיינתנו מענקים לרוכשי דירה רא

ניתן היה , לכן.  עשרה יישובים ערבים–מתוכם , יישובים
אולם . לצפות כי שליש ממקבלי המענק יהיו אזרחים ערבים

זכו , תושבי נצרת, כי רק שישה אזרחים ערבים, מסתבר
  ". איש לא זכה בו–ובשאר היישובים , במענק

את אופי  שם מכירים –כי במשרד השיכון ,     הוא האשים
כך , קריטריונים" תפרו "–הבנייה ביישובים הערבים 

למעט בעיר כמו , שבפועל לא יינתנו מענקים לאזרחים ערבים
  .שם אופי הבנייה הוא עירוני, נצרת

  

  ר ירושלים השחיתו ספרי קוראן"אוהדי בית
נין '    במהלך משחק כדורגל שהתקיים בין קבוצת בני סח

ר ירושלים " שרו אוהדי בית,ר ירושלים"לבין קבוצת בית
והשחיתו , "מוות לערבים"קראו קריאות , שירים גזעניים

אבל אני רואה זאת , אני אומנם לא אדם דתי. "ספרי קוראן
כחובתי להשמיע ביקורת כלפי אנשים שפגעו לא רק 

אלא ברגשותיו של כל , דתיים-ברגשותיהם של מוסלמים
בדיון , יהכ עפו אגבר"אמר ח, "מאמין- אדם מאמין ולא

  .בהצעה לסדר שהגיש) 25.12(שקיימת מליאת הכנסת 
הם ביקשו , כאשר האנשים האלה קרעו את הקוראן    "

עוד . כ אגבריה"האשים ח, "להעליב באופן זה אומה שלמה
אשר מתייחסת בסלחנות , מתח ביקורת כלפי המשטרה

מדוע : "ועוברת עליהן בשתיקה, לתופעות כאלה של אלימות
, אשר מבזים אומה שלמה באמירות גזעניות, האנשים כאל

 ".?אינם מובאים לדין
כ אגבריה כלפי חברי הכנסת "טען ח,     בסיכום דבריו

כי הם היו אמורים להיות הראשונים , מהסיעות החרדיות
  .ולא משנה של איזו דת, לגנות את הפגיעה בספרי קודש
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מעלה מאלף איש השתתפו לפני     ל
כשבועיים בהפגנה שהתקיימה 

במחאה , בשכונת ראמיה בכרמיאל
על הניסיון לדחוק את תושביה 

. הערבים של השכונה מבתיהם
תושב , דב קולרדב קולרדב קולרדב קולר עם  על כךשוחחנו

קשת כרמיאל לצדק "כרמיאל ודובר 
ערבית - התארגנות יהודית, "חברתי

  .שהתמודדה לאחרונה למועצת העיר
  

        ???? בראמיה בראמיה בראמיה בראמיהעל מה נסוב המאבקעל מה נסוב המאבקעל מה נסוב המאבקעל מה נסוב המאבק
שעם ,     מדובר בכפר בדואי בגליל

 מצא עצמו –הקמת העיר כרמיאל 
במשך . בתוך שטחה המוניציפאלי

שנים רבות לא הוענקו לתושביו 
ונמנע מהם החיבור , זכויות בסיסיות

  .מים וביוב, לשירותים כגון חשמל
המשפחות ,     לפני כחודשיים

 בשכונה הבדואיות החיות-הערביות
בית המשפט מקיבלו צווי פינוי 

ץ ובו "הם הגישו ערעור לבג. המחוזי
, ביקשו את עיכוב ביצוע צווי הפינוי

בית , עם זאת. אולם בקשתם נדחתה
, לכן. המשפט ידון בערעור לגופו

, כרגע הם נמצא במצב לוט בערפל
  . דבר הגורם למצוקה ולחוסר ביטחון

ת רשועיריית כרמיאל ו,     בינתיים
 מינהל –לשעבר (מקרקעי ישראל 

ממשיכים להתנכל ) מקרקעי ישראל
ממש עד לגדר בונים הם . םלתושבי

תושבי של החלקות הפרטיות של 
אוסרים על הגנראטורים ו, ראמיה

חרי ולייצר חשמל אבשכונה לפעול 
  . שהם יוצריםרעשבגלל ה,  בלילה11
 לחבר את תסרבעירייה מה    

ה שהיא והחלופ, התושבים לתשתיות
, שהתושבים יתפנו מאדמתם: מציעה

ויעברו לגור בשכונה מיוחדת בדרום 
ממש כאילו מדובר בתחום , העיר

  .המושב ליהודים ברוסיה הצארית
  

כיצד מצדיקה העירייה את כיצד מצדיקה העירייה את כיצד מצדיקה העירייה את כיצד מצדיקה העירייה את 
        ????יחסה לתושבי השכונהיחסה לתושבי השכונהיחסה לתושבי השכונהיחסה לתושבי השכונה

פפים בהסכם שנחתם ו    בעירייה מנ
וטוענים שעל בסיסו יש , 1995בשנת 

שבי להסדיר את היחסים עם תו
מדובר בהסכם עליו . ראמיה

 מהנדס עיריית ,בין היתר, חתומים
 נציג מינהל מקרקעי ישראל, כרמיאל

   .ראש ועד תושבי ראמיהו, )י"ממ(
באורך ,     מדובר במסמך קצרצר

דין מתחיל - שכל עורך, עמוד אחד
יראה שהוא אינו מעגן , שיקרא בו

העובדה . את זכויות התושבים
 מסמך כזה שתושבי ראמיה חתמו על

  .ביטוי לנאיביות, במבט לאחור, היא
    חשוב להבין את ההקשר בו נחתם 

שלהי כהונתו במדובר היה . ההסכם
, יצחק רבין כראש הממשלהשל 

, בזמנו. הייתה אווירה של אופוריהו
הייתה בקרב חלקים בציבור הערבי 
תחושה שאנו נמצאים בפתחה של 
תקופה של שוויון ושל יחס הוגן 

תושבי ראמיה . ם הערביםלאזרחי
שבעיותיהם יסתדרו משום , סברו

  .שיש רצון טוב מצד הרשויות
מינהל מקרקעי ישראל ,     בפועל

, ועיריית כרמיאל לא עמדו בהסכם
אולם כעת הם מבקשים להטיל את 

  .םתושביהעל בגין הפרתו האשמה 
  

        ????באיזה אופן הופר ההסכםבאיזה אופן הופר ההסכםבאיזה אופן הופר ההסכםבאיזה אופן הופר ההסכם
    העירייה התחייבה להקצות 

ם מגרשים לשימוש שלושי
אולם חלפו שבע שנים , התושבים

זה זמן בלתי . בטרם השטח היה מוכן
מינהל , נוסף לכך .סביר להליך כזה

מקרקעי ישראל חילק את המגרשים 
שמשפחה אחת קיבלה , באופן כזה

- ואילו שאר בתי, מחצית מהמגרשים
ללא , למעשה, האב בראמיה נותרו

אפשרות מעשית לקבל מגרשים לפי 
  .יע להםהמג

-מחוזי קבע כבר ב    בית המשפט ה
 הפכה את י" כי התנהלות ממ2009

, לאחרונה. ההסכם לבלתי ישים
הוא כי  המחוזי ש"המהחליט בי

שיקבע כמה אדמות תקבל כל זה 
ומי שלא יחתום על , משפחה

 לא יזכה בתוספת –צווי הפינוי 
המוענקת מכוח חוק , הפיצוי

המקרקעין הישן אשר לפיו 
  .עו האדמותהופק

אשר מזכירה סעיף ,  זו סחטנות   
: ענישה דומה הכלול בתכנית פראוור

  . איבדת זכויות–לא חתמת 
  

וכיצד נפלה ההחלטה לצאת וכיצד נפלה ההחלטה לצאת וכיצד נפלה ההחלטה לצאת וכיצד נפלה ההחלטה לצאת 
        ????למאבק ציבורילמאבק ציבורילמאבק ציבורילמאבק ציבורי

ובמיוחד ,     תושבי שכונת ראמיה
החליטו שהם לא , הדור הצעיר

מוכנים יותר לסבול את יחסה של 
.     שלא רואה אותם ממטר, העירייה

העיר כרמיאל הוקמה על , כזכור
מראמיה אדמות שהופקעו 

. נוספים בסביבהים ימיישובים ערבו
האפליה כלפי התושבים , לכן

הבדואים היא לא רק עניין -הערבים
  .אלא היא גם עניין לאומי, דמוקרטי

 אשר –    הדור הצעיר בראמיה 
 לא נותן לו מענה 1995-ההסכם מ

קשר עם ועדת המעקב  יצר –כלל 
 עליונה של האוכלוסייה הערביתה

והחליט לצאת למאבק , בישראל
הטענה של . משפטי וציבורי

האדמות הופקעו לצרכי : "התושבים
  !".אנחנו הציבור? הציבור

ובו , במקום ניצב מאהל מחאה    
ביקור  כגון, התקיימו מספר פעולות

הכפר משלחת סולידריות של תושבי 
, עראקיב מהנגב-אלמוכר -הלא

. סייח אלטוריסייח אלטוריסייח אלטוריסייח אלטורי' ם השייחוביניה
שכן , המפגש הזה חשוב במיוחד

יש גם קווי דמיון בין , בצד השוני
  .מאבק הבדואים בגליל ובנגב

יש לתושבי ראמיה ,     לשמחתי
הערבים בעלי ברית גם בעיר כרמיאל 

- יהודיתמדובר בהתארגנות . עצמה
קשת כרמיאל לצדק "בשם ערבית 

, ש ומרצ"מייסודן של חד, "חברתי
  .שכונה ב שותפה למאבקאשר

 קולות כדי 180חסרו לנו ,     אומנם
להכניס נציג למועצת העיר בבחירות 

אולם , שהתקיימו באוקטובר
מדובר בתנועה שהיא , מבחינתנו

, בין היתר, מטרתנו. מעבר לבחירות
 חיים להציג תפיסה שלהיא 

 יהודים משותפים ושוויוניים של
  .פרדה ואפליהבמקום ה, ערביםו

 

 

 

 

 

Gfu: 

? פקעו לצרכי ציבורהאדמות הו

  !אנחנו הציבור
        



 6 /מזרח תיכון
        
        

דגם '-לוב עומדת לאמץ את ה    "
 בכל הקשור לזכויות ',ניאהאפג

מאבק ב להמשיך עלינולכן  ו,הנשים
 –" הכוחמלוא למען זכויות הנשים ב

הסופרת והפעילה הפמיניסטית אמרה 
לכתב סוכנות , עאישה אלמגרביעאישה אלמגרביעאישה אלמגרביעאישה אלמגרבי

נשים . "IPSהידיעות העצמאית 
רבן ו קתפכוון ההדורשות את זכויותיה

 "תולקללמים ואיול, להטרדות
המלמדת ,  אלמגרביהוסיפה

. פילוסופיה באוניברסיטת טריפולי
, שלמדה בצרפת, 57-ההמרצה בת 

 עומדת בראשות האגודה להגנה על
  . חירות המחשבה

  
שנתיים שנתיים שנתיים שנתיים     מלאומלאומלאומלאובאוקטובר באוקטובר באוקטובר באוקטובר 

מה מה מה מה . . . . להירצחו של מועמר קדאפילהירצחו של מועמר קדאפילהירצחו של מועמר קדאפילהירצחו של מועמר קדאפי
  ????מאזמאזמאזמאז הנשים  הנשים  הנשים  הנשים נה במעמדנה במעמדנה במעמדנה במעמדהשתהשתהשתהשת

.  אבל לרעה–הרבה דברים השתנו     
.  ת שהיו לנועט הזכויואיבדנו את מ

נשים ריבוי . הפוליגמיהבעיית , למשל
, קדאפיזמנו של ב. מאוד בלובמקובל 
 ,להתחתן עם אישה נוספתרצה גבר ש
קודם לכן לקבל את חייב היה 

, כעת. שתו הראשונה של אהסכמתה
  . צורך בכךיותר אין 

ראש הממשלה כי ,  לשכוח    אסור
מחמוד מחמוד מחמוד מחמוד ,  נפילת קדאפישמונה לאחר

כי בנאומו הראשון הבטיח , יבריליבריליבריליבריל''''גגגג
בחוקי " שינויים לעומק"יערוך 

הבטחה זו הייתה אחת . הפוליגמיה
עוד בטרם דובר , הראשונות שניתנו
  .על שיקום המדינה

נשים בלוב , יום כ.    אכן היו שינויים
 מפגינותכאשר אנו . טרף קל הפכו

 את  ודורשותברחובות הערים
, ללותמטר קסופגות אנו  ,זכויותינו

לקחנו . איומים ואף הטרדות מיניות
, בהתרחשויות הפוליטיותחלק פעיל 

  אבל,נשים רבות שילמו בחייהןו
, אשר עבור הגבריםהבדל מב ,עבורנו

 לא זכינו לכל .דבר לא השתנה לטובה
  .התקדמות במעמדנו

  
  ............מספר נשיםמספר נשיםמספר נשיםמספר נשיםיש יש יש יש אבל בממשלה אבל בממשלה אבל בממשלה אבל בממשלה 

אשר  אבל לצערי הן לא יותר מ,    נכון
השתמשו בהן . סמכויות ללא ,קישוט

כדי לקשט את כרזות המועמדים 
 אמורהה ,"60-וועדת ה"ב. בבחירות

שוריינו רק , הציע חוקה חדשהלולדון 
אחד מחברי .  מקומות לנשים6

באולם הפרלמנט אף הציע להקים 
למנוע מגע בין כדי ,  מחיצותהמליאה

גם ייצוג הנשים . נבחריםבין נבחרות ל
  .  למדיבהוא עלובמוסדות השלטון 

מהגן ועד , במערכת החינוך    
 מהמחנכים הן 90%, האוניברסיטה

אבל כאשר אנו בודקים את כל . נשים
הנשים מהוות הרי ש, מוסדות השלטון

  . דרג הניהולי מה2%רק 
  

" " " " פתוואפתוואפתוואפתווא " " " "אומרים שפורסמהאומרים שפורסמהאומרים שפורסמהאומרים שפורסמה
    ההההלפילפילפילפי) ) ) ) מימימימיאאאאסלסלסלסלייייפסק הלכה אפסק הלכה אפסק הלכה אפסק הלכה א((((

גבר גבר גבר גבר ללא ללא ללא ללא """"לנהוג לנהוג לנהוג לנהוג יוכלו יוכלו יוכלו יוכלו נשים לא נשים לא נשים לא נשים לא 
        "..."..."..."... אותן אותן אותן אותןלווהלווהלווהלווהשישישישי
אני מתגוררת . זו אינה הפתעה    

אחד הימים בדרכי ב ו,מחוץ לטריפולי
ושים עיכבה  קבוצה של חמ,לעבודה

" עונש"- כ,אותי במשך כשעה וחצי
נוהגת במכונית שלי על כך שאני 

  ". ללא מלווה גבר"
משמרת בעקבות התקרית קיימנו     

המסע למען " – והגדרנו אותה ,מחאה
, אלהכרגיל במקרים ". כבוד האישה

 וכמה ,חיפותורבן לקללות ולדהיינו ק
  . הוכואף ממשתתפות המחאה 

  
האם האלימות היא הבעיה האם האלימות היא הבעיה האם האלימות היא הבעיה האם האלימות היא הבעיה 

        ????המרכזית של הנשים בלובהמרכזית של הנשים בלובהמרכזית של הנשים בלובהמרכזית של הנשים בלוב
 הנשים .אחת מני רבותבעיה זו    

רבנות לאלימות רבה והן קהלוביות 
   . עבורןוהרחובות אינם בטוחים

  
את  יח אין רצון פוליטי להבט,בנוסף

נשים . דשהזכויות הנשים בחוקה הח
משתתפות פחות בנעשה בחברה 

  .              האזרחית ובמרחב הציבורי
הפכנו ,     לאחר נפילת משטר קדאפי

אבל מצב זה . גורם פוליטי בעל משקל
את הערכים . אט לרעה-משתנה אט

 חירות וצדק –בהם דוגלות שאנו 
 יש מי שמנסים לדחוק –חברתי 
באמצעות פסקי הלכה , לשוליים
  ישלהם, ות נאומים דתייםובאמצע

  . השפעה רבה בקרב הצעירים
גם קדאפי ניסה , בשנות השמונים    

פוליטי בתור כלי , השתמש בדתל
 ,אבל כעת. להגדלת השפעתו על העם

מנסים לפגוע . המצב חמור הרבה יותר
בזכויות החברתיות , בזכויות האזרח

עמדות נקיטת  תוך ,ובדמוקרטיה
הקרובות לאלה של האחים 

 הקבוצות ואף לאלה של, המוסלמים
יש הרוצים . הסלפיות הקיצוניות

  . מדינהה תלהפוך את הקוראן לחוק
     אותם גורמים דנים בינם לבין 

ושואלים , עצמם על מקומן של הנשים
? לאיזה דגם אנו שואפים": עצמם

או אולי ? לאפגאני? לאיראני
 ההפסד יהיה,  בכל מקרה".?למרוקאי
  .וגברים כאחדנשים , של כולנו

  
  ????איך ניתן לשנות את המצבאיך ניתן לשנות את המצבאיך ניתן לשנות את המצבאיך ניתן לשנות את המצב

והחוקה ,     גם אם יקרה הבלתי צפוי
, החדשה תבטיח את זכויות האדם

לחולל מהפכה יהיה מוטל עלינו עדיין 
 כדי לשנות את תודעתן של ,נוספת

  . רוב הנשים הלוביות
יש ,  במהפכותנעסוקאך בטרם     

לרסן ולפרק מנשקן את כל המיליציות 
לצד המשטרה או הפועלות , הקיימות

 נשקפות קבוצות אלה מ.הצבא
  .הסכנות החמורות ביותר

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   קדאפיבלוב שאחרי
  נפגעו זכויות הנשים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , ריאיון עם עאישה אלמגרבי
  מיניסטית עילה פ ופמרצה, סופרת
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  כלי שרת
  

            דן יהבדן יהבדן יהבדן יהבמאת 
 

פה -דברים שבעל: דבר דבור). עורכים(יעקב ורנה שרת 
העמותה למורשת משה : אביב-לת. בזירות פנים וחוץ

  . עמודים670, 2013, שרת
 

אותם ,  מנאומי משה שרת86הספר עב הכרס מכיל     
המהווה שנה מכריעה שהיא , 1948שנת החל מנשא 

  הספר פרסמה את.צומת דרכים בתולדות הארץ
 ספרים 17אשר הוציאה כבר , למורשתוהעמותה 

 שהוקדש יום עיון הושק בספר ה.מיומניו וכתביו
 שנה להחלטת 66ת ו במלאשהתקיים,  שרתלזכר

  .שתי מדינות בארץהקמת  לעם "עצרת האו
 את זאב צחורזאב צחורזאב צחורזאב צחור' פרופסקר ,     ביום העיון

-עמדותיהם של משה שרת ושל דוד בן
טה על הכרזת המדינה ביחס להחל, גוריון
 קיימת פלוגתא האם ,עד היום. 1948במאי 
ההיסטוריונים . או לאובשאלה זו  הצבעה נערכה

טוענים כי תוצאותיה , הסבורים שהתקיימה הצבעה
 היחיד גוריון היה התומך-ואילו דוד בן,  נגד3: היו

, כי משה שרת התנגד בתחילה, הם טוענים. והנחרץ
. גוריון-לחצו של בןב,  הצביע בעד–אך לבסוף 

הצביעו שישה בעד , בהצבעה השלישית והמכרעת
למרות שהיה ברור להם כי למחרת , וארבעה נגד

  . תפרוץ מלחמה–הכרזת המדינה 
תיאר את הפוליטיקה המפלגתית  גבי שפרגבי שפרגבי שפרגבי שפר' פרופ    

 -מחנה שרת מול מחנה בןאת , הפנימית של אותה תקופה
, ששררה ביניהםינות הרבה למרות העו ,לדבריו. גוריון

משה שרת . לא היו גדוליםשלהם הפערים בתפיסות העולם 
רוב יותר וק, דמוקרט- סוציאל, הססן, היה פשרן יותר

התפיסה לעומת , זאת .יצמןלמתינות של חיים וי
, מתח ביקורתשרת . "אקטיביסטית"שהייתה הבנגוריוניסטית 

  .ה נכנע ל–אך לרוב , גוריון-על גישה זו של בן, מפעם לפעם
השתתף גם הוא ביום  ,יוסי שרידיוסי שרידיוסי שרידיוסי שריד,     מנהיג מרצ לשעבר

שהוא משתייך למחנהו של משה והעיד על עצמו , העיון
 . בעל תפיסות עולם הומניסטיות יותר,לדעתו,  שהיה,שרת

  
  
  
  
  
  

  קורס וידאו בנושא הנכבה
 משיקה קורס ייחודי וראשון מסוגו בארץ "זוכרות"עמותת     

לימוד על הנכבה ויצירת סרטוני , המשלב לימודי וידיאו
קורס  וה. בינואר5  הואאחרון להרשמההתאריך ה. וידיאו

עשר -ארבעה. אביב-ויערך בתל, ייפתח בחודש פברואר
  .21:00-18:00 בשעות ,'ימי דהמפגשים יערכו ב

בקורס נבקש לחקור את הקשר בין  " כינמסר" זוכרות"-מ    
 ונשזור את –וידיאו והנכבה ו ה–שני העולמות הללו 

, במהלך הלמידה נכיר קולות. הלמידה ביצירת סרטוני וידאו
על החיים הפלסטיניים שהיו , מקומות וסיפורים על הנכבה
 ".ונבחן כיצד אלו הושתקו, כאן ועל הפליטות הפלסטינית

או לפי  (ים שקל450ומחירו , מורן ברירמורן ברירמורן ברירמורן בריראת הקורס תנחה     
  moran@zochrot.org, 03-6953155: הרשמה ל. )יכולתה

, של שרת עצמובמכתביו ובנאומיו , מתוך קריאה בכתביו    
להחלטותיה , י"מצטיירת דמות של אדם שהיה נאמן למפא

גוריון הוביל את הממשלה -גם במקרים בהם בן. ולממשלתה
הוא , ללכתשרת ואת מפלגתו בכיוונים אליהם לא רצה 

  .ולא פרש מהמפלגה או מהממשלה, המשיך בעקבותיו
זו  היה שרת בדעה דומה ל,בסוגיות המדיניות המרכזיות    

גם שרת סבר שאת השאלות , כמוהו. גוריון- בןשל 
הטריטוריאליות והדמוגראפיות הקשורות ביחסה של ישראל 

צריך לדחות לשלב האחרון של , אל תושבי הארץ הערבים
הוא דחה את הרעיון של . גיבוש הסכם כולל

עשויים לסייע בסיום גם אם אלה , הסכמי ביניים
המצויים , זאת לפי דבריו(הסכסוך הלאומי 

-המתוארך ל, 2449/1תיק ב, גנזך המדינהב
  .)1950יולי מ, 2446/6תיק ב ו,23.4.1953

היה שותף , בהיותו שר החוץ,  שניםן    באות
שנועדו , לתכנונים שונים שנידונו במשרדו

של תושבים ערבים מישראל " לעודד הגירה"
, "מבצע יוחנן"תכנית שכונתה (נה לארגנטי

לא מדובר במעידה  ).1952- שנידונה ב
בדומה . טרנספריסטית יחידה מסוגה אצל שרת

גם הוא היה שותף , י"למנהיגים אחרים במפא
-לדיונים שעסקו בשאלת עתידם של הערבים
, הפלסטינים שנותרו בתחומי מדינת ישראל

  .בתום המלחמה
, י בכנסת"בישיבת סיעת מפא,     כך למשל

השתתף גם אלוף פיקוד הדרום , 1950ביוני 
-יש להתייחס ל"אשר אמר כי , משה דיין, דאז
 אלף הערבים שנותרו בארץ כאילו טרם 170

אני מקווה שבשנים הקרובות . נחתם גורלם
תהיה אולי עוד אפשרות לביצוע טרנספר של 

הפרוטוקול מצוי בארכיון " (הערבים האלה מארץ ישראל
  ).24/50 בתיק ,בית ברל

תמך שרת במבצעים הצבאיים שכונו ,     בשנות החמישים
לא סבר שיש , גוריון-אך בניגוד לבן, "פעולות התגמול"

גם בשאלת רדיפת הקומוניסטים . ליזום כאלה בהיקף נרחב
הזדהה שרת עם מדיניותו הנחרצת , יהודים כערבים, בארץ
 .גוריון- של בן

י שהותירה בי קריאה היה זה הרושם המרכז,     למעשה
אודותיו ביום על כמו גם הקשבה לדברים שנאמרו , בכתביו

אופוזיציונית אל חרף העובדה שמיוחסת לו גישה : העיון
, כל השאלת המרכזיותבכמעט  נראה ש–גוריון -מול בן

 . הייתה דומהגוריון-מדיניותם של שרת ובן
  
  

  השקת ספר השירה של איתן קלינסקי
 איתן ושירה לכבוד השקת ספרו שלערב משוררים     

 , בינואר21 ,יתקיים ביום שלישי, "אספן של שלום "קלינסקי
 ברחוב ,"גדה השמאליתה"מועדון התרבות ב, 19:30בשעה 

 .אביב- תל, 70אחד העם 
, , , , מוחמד אגואנימוחמד אגואנימוחמד אגואנימוחמד אגואני, , , , דן אלמגורדן אלמגורדן אלמגורדן אלמגור: בין המשתתפים בערב    

, , , , נורית להבנורית להבנורית להבנורית להב, , , , לילך וברלילך וברלילך וברלילך ובר, , , , זהייה קונדוסזהייה קונדוסזהייה קונדוסזהייה קונדוס, , , , יונתן קונדהיונתן קונדהיונתן קונדהיונתן קונדה
- - - - עפרה לייתעפרה לייתעפרה לייתעפרה ליית: מנחה.  ואיתן קלינסקיבו שמיסבו שמיסבו שמיסבו שמיסאיאת אאיאת אאיאת אאיאת א

" אספן של שלום: "ו למכירה הספריםעבערב יוצ. ישועהישועהישועהישועה
מאת מוחמד אגואני " תנאים מוקדמים", מאת איתן קלינסקי

מאת איאת אבו " סל מלא שפות שותקות"- ו,ויונתן קונדה
  .הכניסה ללא תשלום. שמיס

  פיטר רוס: איור
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מאה הסתדרות כמסגרת ה התאגדו ב,2013תחילת     מאז 

מדובר .  אלף עובדים26- מ למעלה יםהמקיפ, מקומות עבודה
בין . בעלייה של עשרות אחוזים בהשוואה לשנים האחרונות

עובדי מגדל חברה : הגופים הבולטים שהתארגנו השנה
העובדים המקומיים , רייםאהעוזרים הפרלמנט, לביטוח

,  נציגויות ישראל ברחבי העולם90-ב) י"מע(הישראלים 
 ועובדים ,עובדי חברת האשראי לאומי קארד, עובדי סלקום

  . כמו למשל יובנק ובנק ירושלים, נוספים מענף הבנקאות
מ "בימים אלו מתקיים מו",     לדברי דובר ההסתדרות
.  אלף עובדים20- הנוגעים לכ,להשגת הסכמים קיבוציים

דן אנד , מ הם סלקום"נמצאים במוהמתאגדים המרכזיים ש
, רייםאפרלמנטהעוזרים ה, לשכת עורכי הדין, ברדסטריט

 ".לאומי קארד ועמותת בית לכל ילד
בשלוש השנים האחרונות ההסתדרות השיגה הסכמים     

בין ההסכמים .  אלף עובדים16- קיבוציים שנוגעים ל
חברת , פלאפון: הבולטים שנחתמו בשבועות האחרונים

בהסתדרות מציינים כי שני גופים . ומפעל מילועוףקמהדע 
  חברת  והם    ,חתימה סף  על  כיום  נמצאים  נוספים  גדולים 

  
  
  
  
  
  

  , י אבלים על מותו בצרפת"ש ומק"פעילי חד

  של, לאחר מחלה קשה

  פרננד טויל
  

  

ר ברית ערים " יו–ובעת מותו , י"לשעבר חבר מק

     יםמחנות הפליטים הפלסטינ-תאומות צרפת
  

  

  

  פלסטיני-פרננד טויל הקדיש את חייו לשלום ישראלי

  ולמערכה נגד הכיבוש
  

  
  

  למשפחת בורשטיין  

  משתתפים באבלכם על מות המנהיג רב הפעלים

  עוזי בורשטיין
  

  שולה ומרדכי פריינד

שצפויים , הסכמים אלו. הביטוח כלל וקופת חולים מאוחדת
  . עובדים 8,000-נוגעים לכ, להיחתם בימים הקרובים

לעלייה במספר ההתארגנויות יש מספר  ,לדברי ההסתדרות    
וכן התרופפות ,  הגידול בפערים החברתיים–וביניהן , סיבות

  . הביטחון התעסוקתי
  

  ש"בוטלו שני כתבי אישום נגד מזכיר חד
על ביטול ) 23.12(בית משפט השלום בבאר שבע החליט     

כתבי . ימן עודהימן עודהימן עודהימן עודהייייאאאאד "עו, ש"שני כתבי אישום נגד מזכיר חד
נגד  2011הפגנה שהתקיימה בפברואר האישום מתייחסים ל

מדובר בשניים מתוך . עראקיב שבנגב-הריסת הכפר אל
פעילותו נגד הקשורים ב, שלושה כתבי אישום נגד עודה

  .2012הראשון בוטל ביוני כתב האישום . הריסת בתים בנגב
הצביעה בפני בית , ארנה כהןארנה כהןארנה כהןארנה כהןד "עו,     פרקליטתו של עודה

המשפט על הפגמים החמורים בכתב האישום ובהתנהלות 
השופט מתח , בעקבות דבריה. המשטרה והפרקליטות בתיק

  .המשטרהביקורת חריפה על 
מאששת את מה "אמר עודה כי ההחלטה ,     לאחר שזוכה

 אלא היטות אינשהתנהגות המשטרה והפרקל, אמרנו תמידש
עד להכרה , וביתר עוצמה, נמשיך להיאבק. רדיפה פוליטית

  ".מוכרים-עראקיב ובכל הכפרים הלא-בכפר אל
  

י ביקרה את האסיר "משלחת בנק

  סאמר עיסאווי, הפלסטיני המשוחרר
י ביקרה בכפר עיסאוויה במזרח "    משלחת חברי בנק

י סאמר כדי להביע סולידריות עם הפעיל הפלסטינ, ירושלים
לאחר , ממאסר בישראלשעבר אשר שוחרר בשבוע , עיסאווי

  .למעלה מעשר שנות כליאה
,  ימים226  רעבשבתבכלא לאחר שברבים     עיסאווי נודע 

  .במהלכם אושפז בבית חולים ונשקפה סכנה לחייו
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, ינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוני

 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

 

 

 

 

  

 עשרות אלפים התאגדו השנה בהסתדרות


