
  

   בדצמבר10, יום זכויות האדם הבינלאומיציון גיליון מיוחד ל
  
הבדואים בנגב הוא גם -המאבק להגנת אדמות הערבים    

כגון חופש , מאבק להגנת חירויות דמוקרטיות בסיסיות
ההפגנה והמחאה והזכות לבחור באורח חיים ובמקום 

נעצרו , ביניהם קטינים, העובדה שעשרות מפגינים. מגורים
 בנובמבר 30- שהתקיימו ב–" יום הזעם"עקבות הפגנות ב

 –בחיפה ובכפר חורה בנגב 
   .משמעות זוממחישה 
לטוני לא הסתכם הש    הדיכוי 

רק במעצרים הרבים 
 שביצעה המשטרהוהאלימים 

מפגינים מספר . בהפגנות
קיבלו בשבוע שעבר סיפרו כי 

מהמשטרה " שיחות אזהרה"
הפעילים דיווחו גם . כ"השבמו

 לבתים של הגיעוכי שוטרים 
עליהם  ואיימו ,כמה מהם

משיכו לארגן ולהשתתף שאם י
   .ייעצרו –בהפגנות 

 פנו ,בעקבות שיחות האזהרה    
והאגודה " עדאלה"מרכז 

וליועץ המשפטי  ל המשטרה"לזכויות האזרח למפכ
האיומים על  ודרשו מהם להתערב כדי למנוע את ,לממשלה

, כתבו הארגונים, " התלונותמריבוי. "פעילים פוליטיים
מצטיירת תמונה מדאיגה של ניסיון פסול להלך אימים על "

אזרחים המבקשים לממש את זכותם החוקתית למחות נגד 
ולהביע עמדתם לקראת , מדיניות ממשלתית פוגענית

  ".כדי להניא אותם מפעילות פוליטית, ההצבעה בכנסת
המשטרה כאשר מחוז דרום של , קו אדום נוסף נחצה    

דרש למחרת ההפגנות מכל אמצעי התקשורת בישראל 
". יום הזעם"-להעביר לידיו מיידית את התמונות שצולמו ב
בית משפט בהבקשה החריגה אושרה במעמד צד אחד 

, ארגון העיתונאיםאולם התנגדות של . שבע-השלום בבאר

, ושל כלי תקשורת שונים,  ההסתדרותהפועל במסגרת 
חתירה  –שמשמעותה  את המשטרה לסגת מבקשתה אילצה

לו  .תחת חופש העיתונות וחסינות המקורות העיתונאיים
 כלי היו העיתונאים הופכים, בקשת המשטרה הייתה מאושרת

  . היה נפגע עמוקותאמון שבין הציבור לעיתונותה ו,חקירה
כ "    בעוד המשטרה והשב

-נוקטים אמצעים אנטי
ת דמוקרטיים כדי להכשיל א

המחאה הציבורית נגד תכנית 
החלו פעילים יהודים , פראוור

וערבים לקיים מפגשי תכנון 
  .פעילות בערים שונות בארץ

יהודים , כחמישים פעילים     
בפגישה השתתפו , וערבים

 בשבוע שעבר התקיימהש
חומרי חלק לשם הוחלט , יפהבח

, הסברה נגד תכנית פראוור
במסגרת , בעברית ובערבית

בוואדי " החג של החגים"י אירוע
  התקיימודומות ישותפג. נינסאס

  .י בירושלים"מועדון מקבאביב ו-אוניברסיטת תלב
כי השדולה בכנסת למען הכפרים הבדואים ,     עוד פורסם

פנו במכתב לראש , כים נוספים"וכן ח, הבלתי מוכרים
כי  התריעו בו, ר ועדת הפנים"ר הכנסת וליו"ליו, הממשלה

סתירה מהוועדה בשיטתיות את כוונותיה הממשלה מ"
מול ,  קיום גל התיישבות מאסיבי ליהודים בנגב–המהותיות 

ואף הטלת , מניעה שיטתית של הקמת כל יישוב ערבי
. יםימגבלות גלויות וסמויות על פיתוח יישובים ערב

ופועלת , מבזה הממשלה את הכנסת, בהסתירה מידע חיוני
ושל מינהל , ותשל סביר, קיותבניגוד לכללים בסיסיים של חו

  לזכויותבנוגע דיון ציבורי מנסה לחסוםהממשלה . תקין
 ".ערביי הנגב
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  ממשלת רחמנים בני רחמנים
כולל מתן , הממשלה הציעה לבדואים הטבות חסרות תקדים"

 כבר שאליהם פלשו ושהופקעו פיצויים וזכויות בשטחים
  אבל הם מגיבים– בשנות החמישים לטובת המדינה

  ."ף"באינתיפאדה ובהנפת דגלי אש
  )1.12, "מעריב",  הליכודסיעת , שר התחבורה,ישראל כץ(

  
  העדות: מפלגת העבודה

מתגלגל עכשיו גם ראשה של , אל סל הראשים הערופים"
לפעמים נדמה שהגיליוטינה היא המכונה . 'שלי יחימוביץ

 –הא מי זה בא - הו: היחידה שמתפקדת במפלגת העבודה
  ".הראש המותז הבא
  )24.11 ,"הארץ", ר מרצ לשעבר"יו, יוסי שריד(

        
  שמתגלים כאילן נמוך, אילנות גבוהיםנתלה ב

 לעירושלים שנפוליאון דיבר ב' ,אמר נתניהו', אומרים'"
 אמר לי ,'נכון שאומרים'. 'הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

כיסו את ביקורו של נשיא צרפת יתונאים הצרפתים שאחד הע
 בארץ 1799-נפוליאון היה ב'. פרנסואה הולנד בישראל

ה ציונית השמועה על הבטח. ם לא היהאבל בירושלי, ישראל
  ".בחוגים יהודיים, ה מאוחר יותר שנ150מפי נפוליאון צצה 

  )22.11, "ידיעות אחרונות ",פרשן פוליטי, נחום ברנע(

  
  רמז דק

 :מדינה לשוהים הלא חוקיים מאפריקההמקום שמכינה ה"
בתוך שטח  נמצא  המיועד למסתנניםהמתקן הפתוח החדש

  ".אש צבאי
  )20.11, "מעריב"- בכותרת(

  
  עתידנות

נוכל לומר שמה שקרה , רוכשנסתכל לאח, בעוד עשר שנים"
בחמש השנים האחרונות הוא שאיראן הפכה למדינת סף 

  ."גרעינית
  ,ר מפלגת הבית היהודי" ויושר הכלכלה ,נפתלי בנטכ "ח(

  )22.11, "ידיעות אחרונות"

        
  שמחת עניים

רונות אנו רואים סיבה לחגיגה היא שבשמונה השנים האח"
  ".שוויון-מגמת התייצבות בשיעור העוני והאי

  , הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ר מיכאל שראל"ד(

  )20.11, "דה מרקר"

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  סופדים בישראל למנדלהומי במי 
מדמויות המופת של " שהוא היה  מנדלהנתניהו כתב על    

 ".ו שינה את העולםבכוח רצונ "כיובנט כתב , "תקופתנו
מנדלה היה שומע מי סופדים לו נלסון אני מניח שאם     

אבל אם אנחנו כבר . הוא היה מתהפך בקברו, בישראל
שיעשו , והם באמת רוצים להוכיח שהם העריכו אותו, בעניין

מאבק בדבר ם המורשת שלו צעד אחד לפחות לקידו
 .רק צעד אחד, לא כל הדרך, לא הרבה .בגזענות

שקובע איפה , שיבטלו את התמיכה שלהם בחוק פראוור    
 או שיודיעו ;בנגב מותר לאזרחים הערבים לגור ואיפה לא

 ,שתושבי חברון הפלסטינים לא יצטרכו יותר להיות בעוצר
 או שיחליטו שתושבי ;המתנחלים יוצאים לתפילהש בכל עת
עמותות של  לטובת, ראח לא יפונו מבתיהם'שייח ג

 או שירימו טלפון ויורו לשחרר מהכלא את ;מתנחלים
 .מרואן ברגותיהמנהיג הפלסטיני 

  .נראה אותם    
  יפו- אביב-תל, אור שי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  ?חנינה או עונש
  
  
  
  

המוסמכת להעניש רק המדינה היא זו , במדינת חוק    
ת תושבי שפרעם ארבעהרשעתם של , לכאורה, לכן. פושעים

נתן החייל רמו למותו של שגאשר הואשמו בבית משפט בכך 
 היא –אשר ביצע פוגע גזעני באוטובוס בשפרעם , זאדה

הרי , אם בית המשפט מצא את הארבעה אשמים. מוצדקת
אותו טרוריסט שאם , אולם הבעיה היא. שעליהם להיכלא

ספק , שפרעםשביצע בערביי בחיים אחרי הטבח נותר היה 
 . מעשיויה נענש בגיןאם ה, רב
בלתי "טרוריסטים יהודים מוכרזים , יםבמקרים דומ    

איש לא . וזוכים ביחס סלחני ממערכת המשפט, "שפויים
כפי שנוהג הצבא לעשות , מעלה בדעתו להרוס את ביתם

. בשטחים לבתיהם של פלסטינים שהואשמו בביצוע פיגוע
אותו ביצע , 1994-הטבח בחברון בבמקרה המפורסם של 

טילה עוצר דווקא על הממשלה ה, ברוך גולדשטייןהמתנחל 
ולא על תושבי ההתנחלות קריית , תושבי חברון הערבים

  .ארבע שמקרבם יצא הטרוריסט
כ שני "שם רצחו אנשי שב, 300גם פרשת קו     זכורה 

ולאחר מכן קיבלו חנינה מידי אביו של , פלסטינים כפותים
לא מכבד את הרצוג י 'מדוע בוז. ראש האופוזיציה הנוכחי

  ?  ודורש חנינה גם לארבעה משפרעם,ואביפועלו של 
ר שא, "דרומישי חוק "    עוד יש להזכיר את החוק המכונה 

החוק קרוי על שמו . פוטר מאחריות פלילית מי שיורה בפורץ
בדואי שחדר - אשר ירה למוות בפורץ ערבי, תושב בנגבשל 

אף , מן הימין הביעו תמיכה בדרומיכים רבים "ח. לחוותו
  .לחייו בעת שירה בנשקושלא נשקפה סכנה 

פעלו באופן שוויוני נגד ביום בו רשויות החוק בישראל י    
לחשוב על ענישה גם יהיה ניתן , טרור באשר הוא טרורכל 

הארבעה ראויים , בינתיים. במקרים דוגמת זה שבשפרעם
ר שא יהודים ה מדובר בתושביםהישלו , ראוי שנזכור. לחנינה

,  שלא היו מואשמים בהריגהרקלא , הורגים טרוריסט ערבי
  .תעודת הוקרהאלא שאולי גם היו מקבלים 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

 3/ יום זכויות האדם 
 

 

 הפנים הפמיניסטיות

  של מהפכת הזכויות
  

  חדוה ישכרמאת 

  
 פוגש את מדינת ישראל במרחק 2013יום זכויות האדם     

פיסה אחר , נגיעה מתחתית הבור האפל אליו היא משליכה
לרשימה הקבועה . ם בדבר זכויות אדם"את הכרזת האו, פיסה

פלסטינים בשטחים ה ובראשם – של מנושלי הזכויות
, יהודים- מהגרים לא,  אזרחי המדינה הערבים,הכבושים

הצטרפו באחרונה גם  – מבקשי מקלט ועצורים ללא משפט
וזוהי , מארגנים ומארגנות של הפגנות מחאה לא אלימות

  . רשימה חלקית בלבד
  

ץ שעניינן זכויות אדם אינן "פסיקות בג    
ה מבזר שאאו נעקפות בחקיקה , מיושמות

את בית הדין ומחלישה את מעמדו בעיני 
 שגם כך מתנכר ברובו לשיח ,ציבור

הממשלה . ליא ואוניברסדמוקרטיזכויות 
ץ כאשר היא מבקשת "זקוקה לפסיקות בג

 הכשר משפטי לנוהלי הכיבוש בשטחים
מתעלמת מפסיקותיו אך , הפלסטיניים

 , על מנגנוניו המשוכללים,כאשר הכיבוש
 לב במתנחלו את הקו הירוק החוצ

 ! הצילו: רות זועקתיוהח. המדינה
  

אולם ישראל אינה יוצאת דופן ביחסה     
תרומתה הבעייתי לזכויות אדם וב

 המדינות מחויבות כיום מרבית. לשחיקתן
דבר  זכויות אדם ובבדברהבינלאומי  דיןל

 זכויות –לם חרף זאת וא,  בחוקיהןןהטמעת
האדם מופרות בשיטתיות במרבית 

  .  מדובר במגיפה עולמית,זכויותה ארגוני דעתל. המדינות
  

 היא זיקתו ,סים הבולטים של משטר הזכויותק הפרדואחד    
המשתמשת ברטוריקת , המולדת לדמוקרטיה הקפיטליסטית

חלק בלתי שוויון קבוע הוא - בעוד שאי,השוויון כזכות יסוד
עוד לפני שהזכרנו את רמיסתן של , זאת. שיטתהנפרד מ

משטר הזכויות ". מלחמה בטרור"ם בצידוק של זכויות האד
ושות שהתקבל אחרי מלחמות העולם כהבטחה גדולה לאנ

 . י כהבטחה ריקה מתוכןמתגלה במקרים רבים מד, כולה
  

 בעת השקת ,אכן כך נתפסה מהפכת הזכויות? הבטחה    
ם " שנערך בחסות האו,כינוס העולמי הרביעי על נשיםה

ינג סיכם את עשור 'כינוס בייג. 1995בספטמבר , ינג'בבייג
, 1975בשנת , שנפתח למעשה שני עשורים קודם לכן, האישה

ישראל . ם כשנת האישה הבינלאומית"שהוכרזה על ידי האו
ם בהחלטת ממשלה להקים ועדה "הגיבה על הכרזת האו

, מסקנות הוועדה. לבדיקת מעמד האישה בכל תחומי החיים
שרו את יא, כרסח עב "שהוגשו שנתיים לאחר מכן בדו

וסדקו באופן רשמי , הטענה הפמיניסטית בדבר קיפוח נשים
  .   את מיתוס השוויון ששלט עד אז בנרטיב הציוני

 

 מהפכה גלובלית על מסלול המיסוד  
חלק  שאפיינה ,ינג התקיים באווירה אופטימית'כינוס בייג    

  עהשהופי  21-  ה המאה          .הקרה לחמה מה עם  קץ  ערב מהמ

 
 ולכן, יותר חברתיתכ הצטיירה כפחות מיליטריסטית ו, בפתח

המשתתפות דיברו על תקוותן . ידידותית יותר לנשיםכגם 
שירותים בחינוך וב, יותר משאבים בבריאותישקיעו שמדינות 
ם "בין ארגוני האו. התחמשותבמקום בצבאות וב, חברתיים

ארגונים הפמיניסטיים שררה תחושה חזקה של בין הל
:  המהדהדתא שתומצתה היטב בסיסמ,שותפות אינטרסים

מה שהיה חדש ומעניין ". זכויות נשים הן זכויות אדם"
אלא , ומית בשוויון מגדרי לא רק ההכרה הבינלאזו, סיסמאב

. יצורי אנוש שווים זה לזו גם כשהם שונים זה מזוכי התובנה 
  . תה קצרהיהדרך הי" אחר" בזכויות המכאן עד להכרה

לקמפיין שהתפתח סביב העיקרון שזכויות נשים הן זכויות     
, כך. תה השפעה גם בתחום היחסים הבינלאומייםיאדם הי

שהוקם  – בית הדין לפשעי מלחמה ביוגוסלביהקיבל , למשל
את הטענה  –ם " מועצת הביטחון של האובהאג לפי החלטת

כי , ידי משפטניות פמיניסטיותב, 2001-שהועלתה בפניו ב
. אונס ושעבוד מיני בזמני מלחמה הם פשעים נגד האנושות

 הורשעו אנשי צבא בגין אונס ,בפעם הראשונה בהיסטוריה
 .  נשים בעת מלחמה

ם שהתקיימו "כינוסי הנשים של האו    
 הוכיחו 2000-בשנות התשעים עד אמצע ה

את האמון הבינלאומי בכוחן של נשים 
ליות ביומיום אאות אוניברסיליישם איד

בעקבותיהם נולדה יוזמת . המקומי
ם להקמת תשתית של ארגונים חוץ "האו

הנשענים על אמנות , )NGOs(ממשלתיים 
, חוק הבינלאומים לזכויות אדם ועל ה"האו

  .  לשינוי פוליטי וחברתיכוחלייצר במטרה 
הדור האקטיביסטי שהפעיל את     

לתיים בתחילת דרכם הארגונים החוץ ממש
מתחלף בשנים האחרונות במקצועניות 

רואות בו את , שבקיאות בשיח הזכויות
 ומודעות למגבלות השפעתו ,המובן מאליו

. במאבקים לשינוי חברתי או פוליטי
 2011במאהלי המחאה החברתית של קיץ 

ולרגע היה נדמה שהניסיון , ן/היה אפשר לראות את כולם
תם יהחברה האזרחית הביאו אהמצטבר העצום שארגוני 

  . וזהו, לרגע קצר. למחאה יזניק אותה קדימה

 

 הרחבת תחום המאבק 
מי שמובילות בשנים האחרונות את המאבק הבינלאומי 

עוד . לזכויות נשים הן פמיניסטיות מן העולם השלישי
-בכינוסי העבר הן ביקרו את שיח הזכויות על היותו ליברלי

ה של זכויות אדם גם כנשק נד' שהשתמש באג,לבן-מערבי
סת על תיאוריות הביקורת שלהן מתבס. סוציאליסטי- אנטי
יש , אגב. שלבת מאבק באימפריאליזםמ ו,קולוניאליות-פוסט

  . וגם בישראל, להן לא מעט שותפות רעיוניות במערב
יך ומתרחב לתחומים חדשים המאבק על זכויות ממש    

ה יזון ולמי שתיהזכות למ, צדק חברתי וסביבתי – וביניהם
 וזכויות אזרחיות למהגרים ולמבקשי ,הגירת עבודה, נקיים
חזון גדול , )פמיניזמים רבים, למעשה(ניזם אין לפמי. מקלט

האישי הוא "לזמננו ותובנות מעוררות השראה כדוגמת 
כפי שאין למשטר זכויות האדם סמכויות אכיפה על , "פוליטי

. רים חסרי מעמדמדינות שמתעמרות בקבוצות מיעוט ובמהג
שאינן , אולם שתי תפיסות העולם המודרניות החשובות הללו

מסתפקות בהתבוננות ביקורתית בעולם אלא פועלות כדי 
  .ולנו אסור להירדם. אינן מתכוונות לעצור, לשנות אותו
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, אין כאן כפר"
  "יש כאן פארק

  
  
  
  
  
  
  
  

פעילים ישראלים ופלסטינים החלו     
 נגד ,מחאהפעולות בשעבר שבוע ב

נבי -הניסיון לגרש את תושבי הכפר א
, הכפר. סמואל שסמוך לירושלים

 שבשליטה ישראלית Cהנמצא בשטח 
-מנותק מסביבתו לחלוטין על, מלאה

 . שניםחמשידי גדר ההפרדה כבר כ
  

, עיד ברכאתעיד ברכאתעיד ברכאתעיד ברכאת, כפרהדובר תושבי     
סיפר לפעילים ישראלים שהגיעו 

כי , )6.12(לביקור סולידריות בכפר 
 אינם םתושביה ,מאז הקמת הגדר

 סחורה כלשהי יכולים להכניס לכפר
לרבות מזון בכמויות גדולות וחומרי (

נם יכולים ילדיהם אי, )גלם לחקלאות
והם אינם יכולים , להגיע לבתי הספר

 .בני משפחהלא  גם, מבקרים קבלל
  

כעת מתכנן המנהל , נוסף לכך    
להקים , Cהשולט בשטח , האזרחי

 כחלק ,במקום הכפר מיזם תיירותי
שיוקם סביב " אולוגייפארק ארכ"מ

שם , אתר העתיקות של נבי סמואל
  .שמואל הנביאלפי המסורת קבור 

  

 יונתן מזרחייונתן מזרחייונתן מזרחייונתן מזרחיאולוג יהארכ    
כי  סביר ה, "עמק שווה"מעמותת 

החפירות שנעשו במקום החל משנות 
ושהביאו כבר להעתקת הכפר ', 70-ה

 ות מצדיקןאינ, 1971יה בשנת יבכפ
מבחינת הממצאים את הפגיעה 

ראה שההחלטה נ. בתושבי הכפר
לצורך המיזם לגרש את התושבים 

ין לה דבר וחצי א –התיירותי החדש 
מזרחי . אולוגיימחקר ארכדבר עם 

ת התכנון עדו כי בדיון בוסיפר
האזרחי נהל י הודיע נציג המ,יהיוהבנ

  ."יש כאן פארק, אין כאן כפר"כי 
  

השלטונות מתייחסים אל     
נות התושבים והפעילים התארג
הוצא צו שעבר שבוע ב: ת רבהברצינו

שהקימו מול הריסה לאוהל המחאה 
ובמהלך ביקור  ,אולוגייהאתר הארכ

הוכרזו המתכנסים ליד פעילי השלום 
 וכוח ,"התקהלות אסורה"- כהאוהל

משטרה שהוזעק למקום איים לפזר 
 .את המשתתפים בכוח

  

-התושבים והפעילים במאבק של א    
נבי סמואל הודיעו כי בשבועות 
הקרובים יתקיימו פעולות מחאה 

 במטרה להביא את סיפורו של ,נוספות
  .הכפר לתודעת הציבור

  

  
  
  
  
  

        שילהשילהשילהשילה- - - - יובל דרייריובל דרייריובל דרייריובל דרייר

 בדיוק ביום – 2011בר מ בדצ9- ב    
בו צוין בישראל יום זכויות האדם 

במצעד של אלפי , הבינלאומי
  –אביב -משתתפים שהתקיים בתל

דלת החייל חטיבת כפיר את פתח 
כפר יפ בו נסע ב'האחורית של הג

יישר את הרובה , סאלח- נביהפלסטיני 
 עגז מדמירימון  חיבר אליו, שלו

 בעל טווח של מעל ,מ" מ40בקוטר 
וירה אותו בראשו של ,  מטר100-ל

 במרחק עמדר שא ,מוסטפא תמימימוסטפא תמימימוסטפא תמימימוסטפא תמימי
  . כך נרצח תמימי.  מטרים ממנו5 של
  משרד המשפטים,בינואר האחרון    

הורה למשטרה ו, ל"נענה לבקשת צה
לפתוח בחקירה פלילית בנוגע לזהות 

מי רצח את "מפרסמי הקמפיין 
חשף את אשר , "?מוסטפא תמימי

   .מות האחראים לירי בתמימיש
:     תגובת משרד המשפטים לקמפיין

אירועים בהם , כידוע, ל חוקר"צה"
. נחשדים חיילים בהתנהגות לא תקינה

משטרת 'איננו נכונים לקבל מצב שבו 
בית המשפט של '- ו' הטוקבקיסטים

מנסים להחליף את מערכת ' הפייסבוק
, נטען עוד ."החקירה והמשפט הצבאי

 . המקרה עדיין נמשכתחקירתכי 
 .כבר אז היה ברור שמדובר בשקר    

ולמעשה נסגרה , החקירה לא נמשכה
אך כמובן , כמה ימים לאחר הירי

.  לא טרח להודיע למשפחהיששא
אפילו לא טרחו לספק את השקר 

, ם דומיםכמו במקרי, הסטנדרטי
תארכות ההליכים נגרמת הטוען כי ה

ת יועדובגביית בגלל קושי 
 , למעשה,שנועד שקר – ניםמהפלסטי

 עד שהמעורבים הזוטרים ,למשוך זמן
  . ישתחררו והמקרה ירד מסדר היום

פרקליטות     בשבוע שעבר הודיעו ב
כי התיק נסגר כיוון שהירי , הצבאית

בוצע בהתאם לכללים ולהנחיות "
ולא היה בביצועו משום , הרלבנטיים

אין פקודה אולם ". עבירה כלשהי
ובטח , כב נוסעמתירה לירות מרה

, שלא רימון גז מקנה מקביל לקרקע
 . מפגיןבלא כל שכן ישירות 

 ןאינהשקר וסגירת התיק     אמירת 
 94%-כך מסתיימות כשכן , ותמפתיע

.  פלסטיניםבידימהתלונות שמוגשות 
היא ל " שמבצע צה החקירותמטרת

ולתת , למנוע חקירות בינלאומיות
ה  המקר כיייתכן. כסות של הליך הוגן

חקירה מעט בשל מוספא תמימי זכה 
סיקור  בגלל ה,יותר רצינית מהרגיל

 הירירגע משום שו, התקשורתי הרב
 צבאכל עוד האך  .צולם בווידאו

הרוצחים , עצמואת ימשיך לחקור 
  . הנות מחסינותיימשיכו ל

        בבבב""""גגגג

 

 

  

  חקירה למראית עין

  אקטיבסטילס: צילום.  סאלחנביכפר ב ב"עימות בין מפגינה לבין שוטרת מג
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  יש חלופה לפראוור
        
        

  שילה- יובל דריירמאת 

  
ההתיישבות הבדואית בנגב " הסדרת"-חוק פראוור ל    

מוכרים עלו לכותרות בבת אחת - ושאלת הכפרים הבלתי
את השיח  דחפוו, )30.11(האחרון " יום הזעם"עקבות ב

רים פתאום כולם מדב: התקשורתי והציבורי לתזזית משונה
 . אבל לא לגמרי בטוחים על מה בעצם מדברים, על זה

  

המשמעויות שלו , ההבנה לגבי חוק פראוור- חלק ניכר מאי    
נובע לא רק מעמדות ימניות או , ואי הצדק שבחקיקתו

אלא פשוט משום שהחוק , ולא רק בגלל חוסר מידע, גזעניות
ההחלטה , כלומר.  מוסוות במלל רבתוצאותיושמנוסח כך 

 כפרים אינה 35 בדואים מבתיהם ולהרוס 40,000רש לג
אלא משתמעת , רשומה שם שחור על גבי לבן

מניתוח הקריטריונים ) בסבירות גבוהה(
שמציב החוק להכרה בקרקעות בבעלות 

  .  ובתכנון כפרים בדואיםםבדואי
  
  

הבהירות הזאת משרתת שתי -אי    
האחת : מטרות ברורות של הממשלה

 "מבחן"ח את סיון לצלויהיא הנ
דרש לדון בחוקיות י שבוודאי י,ץ"בגה

ליצור דיסאינפורמציה  -יה י השנ;התוכנית
זיק משתחליש את היכולת לקבוע עד כמה 

 .החוק
  
  

שמתחילה , הבהירות הזאת-מול אי    
להתפזר ככל שממשלת הימין 

 כלפימקשיחה את צעדי הדיכוי 
 עניינית, מתבלטת תוכנית מגובשת, המחאה נגד החוק

זורית לכפרים והמועצה הא" במקום"ומפורטת שהכינו ארגון 
-תוכנית אב לכפרים הלא" תחת השם ,הבלתי מוכרים בנגב

, המשלבת בין ניתוח היסטורי – התוכנית. "2012-מוכרים ב
ממצאי מחקרים שנערכו בנגב לאחרונה , השוואה בינלאומית

מציעה פתרונות תכנוניים וחוקיים  – והמלצות קונקרטיות
     ". מחוץ לקופסא"שהם מבחינות רבות תוצאה של חשיבה 

  

נקודת המוצא של תוכנית האב היא התמודדות עם הכחשת     
עדויות . ההתיישבות הבדואית בנגב טרום הקמת המדינה

 – ם ואחריםיבריטי, ציונים – עקביות וממקורות רבים, רבות
מפאתי , בדואית רחבה בנגב-ערביתמצביעות על התיישבות 

על שיטה עצמאית לרישום , עזה וחברון ועד לים האדום
ועל החלוקה המרחבית בין , בעלות על קרקע שהתקיימה בו

ניתוח שיטת רישום המקרקעין . המטות והשבטים הבדואים
ה את טענות הממשלה כאילו של הבדואים מפריך למעש

 .ביעות חסרות בסיסתמדובר ב
  

ות הבדואית על משמעית לגבי הבעל-למרות הקביעה החד    
התוכנית איננה דורשת , האדמות אותן הם תובעים מהמדינה

. בדואיםה- ערביםהרחבה משמעותית של פריסת הישובים ה
הכרה דווקא במצב הדרישה המרכזית היא : נהפוך הוא

כבסיס לפיתוח , שהוא מצומצם פי כמה, קייםההתיישבות ה
  . עתידי שילווה בתכנון מודרני

כנית הצעה ברורה כי הבדואים צריכים מנם אין בתווא    
מהן גורשו סמוך , על הקרקעות במערב הנגב, למשל, לוותר

אך בצד התכנוני ממליצים מנסחי התוכנית , להקמת המדינה
להישען  – בחירה זו. להתמקד בכפרים הקיימים ובחיזוקם

 אבל בה בעת לתכנן את העתיד ,על הוכחות צודקות מן העבר
לא כצעד של ויתור על זכויות אלא של ראיית טובת , בנפרד

מסתמכת על תפיסת של פיוס  – הקהילה כעדיפות עליונה
פוליטי בין המדינה לבין הבדואים כמי שסבלו מצעדים של 

התוכנית איננה מציעה לקבע כבר מחר את , לכן .טיהור אתני
, ח של הכפרים הבלתי מוכריםגבולותיהם ואת דפוסי הפיתו

אשר בבסיסו ההכרה , אלא ליצור תהליך הדרגתי וגמיש
ולהגן , שוביהםיבזכותם של הבדואים להמשיך ולפתח את י

 . שלהםעל אורח החיים
 ,גם ההתמודדות עם שאלת שימור אורח החיים הבדואי    

מתוכנית , לכאורה.  היא מעניינת,בתוכניתהכלולה 
היסטוריות של חברה המתבססת של זכויות 

היה מצופה כי היא , מסורתית ושבטית
תצדיק את אורח החיים הבדואי 

על מגרעותיו הברורות , הנוכחי
מצד ערכי השוויון ובעיקר 

אך לא בדרך . השוויון לנשים
בשיתוף : התוכנית גובשההזאת 

לזכויות " סידרא"עם עמותת 
 נערכו כהכנה ,הנשים הבדואיות

 עם נשים לתוכנית סדנאות תכנון
המתכננים שבהן ניסו , בדואיות

לבחון את התנאים שייטיבו עם הנשים 
, בחברה הבדואית מבחינות של חופש תנועה

  .  ועוד,חינוך בריאות, תעסוקה, חופש עיסוק
כיוון שהממשלה דואגת להציג את , זו נקודה חשובה    

העוני המיועדות לבדואים כמהלך -המעבר הכפוי אל עיירות
לא רק , בפועל. דרניזציה ושוויון בחברה הבדואיתהמקדם מו

ה יישומו בכפייאלא ש, שמהלך זה לא השיג את מטרתו
  – ומבלי להתייעץ ולשתף את הציבור הבדואי בפיתוחו

ובראש ובראשונה מבחינת החירות , הביא לתוצאה ההפוכה
הבחירה של מתכנני . ממנה נהנות נשים בקהילה הבדואית

 הולידה המלצות שכללו ,ם בתכנוןתוכנית האב לשתף נשי
, שמירה על מרחב משפחתי משותף כחלק מהכפר הבדואי

לצד פיתוח של תחבורה ציבורית בצורה שתאפשר יציאה 
 . ועוד,קבלת שירותים, מתוך מרחב זה לצרכי פרנסה

אדמה היא אדמת הנגב  לפיהןאל מול תוכניות הממשלה     
שובים הבדואים ייה ;אליה במזיד" פלשו"ריקה שהבדואים 

תרבות הבדואית ו ;שיש להעניש עליהן" עבירות תכנון"הם 
מציעה תוכנית האב  – תרבות פגומה שיש לתקן בכוחהיא 

מוכרים כלי רב עוצמה לפתרון בעיות בכלים -לכפרים הלא
על המפגינים והמוחים נגד חוק פראוור לדעת . חדשים

 אלא גם כלים היכולים, לא רק הצדק במאבק שברשותם
להביא פתרונות של ממש לחברה הבדואית וליחסי האזרחים 

  .הבדואים עם המדינה



 6/ עובדים

  מור סטולר ד" עומאת
  

ש "בשם סיעת חד,     אני מבקשת
לשכנע את בית נבחרי , בהסתדרות

: בשני דברים) ה"בינ(ההסתדרות 
נת מבנה שאין זה נכון מבחי, ראשית

 ,חבריםו הארגון הדמוקרטי שבו אנ
ר "שגוף מצומצם יבחר את יו

ת  שעה שבחוק,ההסתדרות
 נקבעה הנורמה של ההסתדרות

;  של כלל החבריםבחירות אישיות
שנכון ומועיל לטובת , ושנית

המאבקים הציבוריים והאיגוד 
 תקיימושי, מקצועיים שנכונים לנו

  .םחבריה כלל בהשתתפותבחירות 
 קשה המוצעת היאה כרעהה    

 שאין , אנחנו אומרים בעצם.במיוחד
, מוסרית, זה ראוי מבחינה חוקתית

 כי אנחנו, איגוד מקצועית, ציבורית
ר "נבחר לבדנו את יו ה"בבינ

 .ההסתדרות
כולנו יודעים כמה קשה לאדם     

לוותר על כוח או זכות שהוא חושב 
, רטילאיענית לו לטובת ציבור שמוק

אבל זה , כלל חברי ההסתדרותלטובת 
 .ו נדרשים לעשות היוםבדיוק מה שאנ

בחוקתה מנגנון קבעה ההסתדרות     
ר ההסתדרות "של בחירה ישירה של יו

 ההיגיון . כלל חברי ההסתדרותידיב
כנס ימבלי לה, של אותה בחירה

הוא שזה , לויכוחים ההיסטוריים
האופן הדמוקרטי והחופשי ביותר 

 ברמת ,שבו חבר הסתדרות בודד
 יכול להשפיע על זהות מי ,השטח

שעומד בראש הפירמידה של האיגוד 
ר "כוחו של יו, באופן זה .המקצועי

ה של ההסתדרות נובע מהצבעה ישיר
 .מאות אלפים של אנשים

המשמעות החוקתית היא כי מקור     
ר הוא בציבור "הסמכות והכוח של היו

  . שבוחר אותו
  

של המשמעות היחידה היא שמכאן     
שיש ללכת לבחירות החוקה היא 

 במקרה של התפטרות ,לאלתרת חדשו
וזאת במיוחד , ר ההסתדרות"יו

 מוקדם השלב כבכשאנחנו מדברים 
  .נציהשל הקד

כי ההסתדרות אני רוצה להזכיר     
קבעה את אשר היא התאגדות 

ואת עקרון הבחירות הדמוקרטיה 
בניגוד למה שטענו . יסודותיהכחלק מ

חוקת , נציגי הסיעות האחרות
ה "בינמגדירה את ההסתדרות אינה 

אשר תקבע מי " מועצת חכמים"מעין 
פסולה גם טענה אחרת . ר"יהיה היו

ו לא צריכים ואנחנ: "שהושמעה
 מאבקים הרבה כי יש ,בחירות
 הרבהתמיד יש אבל ". בשטח

  . והם תמיד חשובים,מאבקים
  
  

 אני מציעה ,מבחינה ציבורית    
 מה יותר יחזק ,לעצור ולחשוב לכולנו

 :ר הסתדרות חדש"את מעמדו של יו
 או בחירה , איש700,000י "בחירה ע

 דעת תכל בר וב? איש בלבד 170בידי 
מה יתקבל . יודע ויודעת את התשובה

בקרב ציבור העובדים יותר טוב 
בקרב הציבור ו, והעובדות המאורגן

מה יכבד ? שאנחנו רוצים לארגן אותו
? ר החדש"יותר את מעמדו של היו

, מה יעלה את קרנה של ההסתדרות
  ? יפגע בהומה 

  
  

האם רוצים אנו לחזור לימים     
 הייר בהם ההסתדרות הצט,אפלים

 מפחדאשר פטרנליסטי גוף כ
 כמי שפועלת במחשכים ?מהציבור

 ?ומפחדת לצאת אל החברים
  
  

 מונחת הצעה מפורטת ה" בינבפני    
ר עוסקת שא ,ש"ומאוזנת של סיעת חד

 בו –לא רק במקרה המסוים הזה 

, עופר עיניעופר עיניעופר עיניעופר עיני, ר ההסתדרות"התפטר יו
ר האגף "והציע למנות תחתיו את יו

 –  ניסנקורן ניסנקורן ניסנקורן ניסנקורןאביאביאביאבי, לאיגוד מקצועי
אלא היא צופה פני מקרים ואפשרויות 

  . נוספות
מאזנת בין ש "ההצעה של סיעת חד    

 ,יציבותלהצורך המוכר לנו לוודאות ו
ובין הבטחת העקרונות הדמוקרטיים 

 .של ארגון העובדים
    את השאלה של ראשות ההסתדרות 

אבל לא  .הבוחר יש להעמיד בפני –
ר "ה יומה יעש: פחות חשובה השאלה

זו ? ההסתדרות הנבחר משעה שייבחר
בדיוק השאלה בה צריך לדון באופן 

איזה סדר יום תוביל  :מעשי
? ההסתדרות ביום שאחרי הבחירות

והמקום לנהל את הדיון הזה הוא 
  .חברי ההסתדרותאצל , מקום פומבי

שאלה בו, השאלה האמיתית זו    
אנחנו . הזאת רק הבוחר יכול להכריע

  . את הצעת ההחלטה לאשרמבקשים 
  
  

בית נבחרי דברים בישיבת 

  .  בדצמבר4- בשנערכה , ההסתדרות
  

הועלתה שש "הצעה של סיעת חדב

 –נמנעו .  חברים7תמכו , להצבעה

  . 99 –  להוהתנגדו, 15
  

עופר עיני שנתמכה בידי ההצעה 

 23והתנגדו לה ,  קולות101-זכתה ב

  . לא היו נמנעים.צירים

 

 

  

        ::::ש דורשתש דורשתש דורשתש דורשת""""סיעת חדסיעת חדסיעת חדסיעת חד, , , , בעקבות התפטרות עופר עיניבעקבות התפטרות עופר עיניבעקבות התפטרות עופר עיניבעקבות התפטרות עופר עיני

  בחירות בהסתדרות עכשיו



  מ

 7/ יום זכויות האדם 
 

  

        ::::גם זכויות עובדים הן זכויות אדםגם זכויות עובדים הן זכויות אדםגם זכויות עובדים הן זכויות אדםגם זכויות עובדים הן זכויות אדם
        

ונה על ההגבלים העסקיים הממ
   מגביל את זכות העובדים להתאגד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אפרים דוידימאת 
  

, דיוויד גילהדיוויד גילהדיוויד גילהדיוויד גילה' פרופ, הממונה על ההגבלים העסקיים    
 קבוצת ריכוז"על נמלי הים של ישראל כעל באחרונה כריז ה

משמעות ההכרזה . "והטעינה של מכולות בתחום הפריקה
  חיפהינמלהמנהלות את  כי החברות הממשלתיות ,היא

לא יוכלו להתמודד במכרזים על הפעלתם של נמלי , ואשדוד
כי הנמלים , הזכמו כן קובעת ההכר. שייבנו הים החדשים

פעילותם מעבר להיקף  הקיימים לא יוכלו להרחיב את
   ".יסתה של תחרות מצד גורם פרטי לענףעד לכנ" ,הנוכחי

על רקע הדיונים סביב הקמתם של שני  נתקבלהההחלטה     
" נמל המפרץ ":בישראלבבעלות פרטית נמלי ים חדשים 

 דרשו ,במסגרת הדיונים. באשדוד" נמל הדרום"-בחיפה ו
של נמל חיפה ונמל אשדוד כי בתמורה  נציגי העובדים

האפשרות  תינתן להם, ם החדשינמליםהלהסכמתם להקמת 
דרשו חתימה על עוד  .להרחיב את פעילות הנמלים הקיימים

  . ועדי עובדים בנמלים החדשיםוכי יוקמו  ,הסכם קיבוצי ענפי
הסמכות להכריז על מספר חברות כעל קבוצת יצוין ש    

בחוק לממונה על  היא סמכות חדשה שניתנה, ריכוז
ודווקא  – ימוש זו הפעם הראשונה שנעשה בה ש.ההגבלים

. ונגד עובדיהם, הנמלים, נגד תשתיות שבבעלות המדינה
לאפשר לממונה להטיל מגבלות על ענף  מטרת הסמכות היא

הנובעת  מתקיימת תחרות מועטה"-שבו הוא סבור ש
הממונה  ."מחסמים המונעים את כניסתה של תחרות חופשית

 ישראל שני נמליםכיום פועלים בהתעלם מהעובדה שכבר 
ושהופרט  , שהיה בבעלות המדינה,נמל אילת: ייםפרט

ר הוקם ליד רציפי מספנות ישראל שא ,ונמל פיראטי ;אשתקד
  . אמור היה להתחרות בנמל חיפהו, במפרץ חיפה

על הממונה לבסס את , בבואו להכריז על קבוצת ריכוז    
קיימת קבוצה קטנה של בני אדם  הטענה כי באותו ענף

היעדר   ממחצית מהנכסים וכיהמחזיקים בידיהם למעלה
   .התחרות פוגע בצרכנים ובמשק

  

  והאדישות של ההסתדרות האחים שמחת

החלטת הממונה בשמחה ל הגיב, יאיר לפידיאיר לפידיאיר לפידיאיר לפיד, שר האוצר    
ההכרזה על : "אמר, נפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנט, לכלהשר הכ ואילו ,גדולה

תחזק ,  תבטיח תחרות,ואשדוד כקבוצת ריכוז הנמלים חיפה
את התלות של היבואנים  תמנע ו,את צעדי הממשלה

הצעד הזה יהווה נדבך נוסף במהלך . והיצואנים בנמלי הים
הנמל והעובדים לא   ויבטיח שחברות,ליצירת תחרות בנמלים

  . "י הממשלה לבין תחרותצעדיעמדו בין 
. ולו רפה, כי ההסתדרות תשמיע מחאהניתן היה לצפות     

עובדי התחבורה  ר איגוד"יו, או שלא במפתיע, אבל במפתיע

 אמר בתגובה כי החלטת הממונה על ,אבי אדריאבי אדריאבי אדריאבי אדרי ,בהסתדרות
פוגעת בהתארגנות העובדים ובחופש  ההגבלים לא

להחלטת  איננו מתייחסים ": ולכן לדבריו,ההתארגנות
נוכח החלטה , מדוע השמיע אדרי דברים אלו". הממונה

משום ? תקדימית מצד הממונה על ההגבלים העסקיים
 :יאדראמר , "גלובס"יק לאחרונה לעיתון שבראיון שהענ

אבל דווקא המדינה , כבר שלוש שנים שאני קורא להפרטה"
, הפרטה תעשה טוב לנמלים"כי הוא הוסיף ". היא שמתנגדת

,  גבוההתוציא הרבה עובדים ותיקים שעלותם, תבריא אותם
  ). 4.12, "זו הדרך"' ר" (ותייעל את שיטות העבודה

  

  הילה של פינוש'כמו בצ
  

אבל , תקדיםת הממונה על ההגבלים העסקיים יש להחלט    
אוגוסטו אוגוסטו אוגוסטו אוגוסטו ילה תחת שלטונו של הגנרל 'אלא בצ, לא בישראל

יד לאחר ההפיכה הצבאית העקובה מדם מ. פינושהפינושהפינושהפינושה
 ועל מנת לקדם את צעדי ההפרטה ,1973בספטמבר 

על קיום משאים ומתנים ארציים או אסרה החונטה , החמורים
עד  ,וקנה את האיגודים מכל תוכן ממשי ולמעשה ר,ענפיים

הממשלה אסרה על עובדי ענף .  קיומםאתלבסוף אסרה ש
 מ"ו לנהל מ–יליאני ' שהוא ענף חשוב במשק הצ–הכרייה 

המכרות שהולאמו תחת שלטונו של הנשיא אילו  ו,קיבוצי
  . הופרטו לטובת תאגידים אמריקאיים, סלבדור איינדהסלבדור איינדהסלבדור איינדהסלבדור איינדה

  
  

א הפיכה צבאית וללא מחנות  אומנם לל–    תרחיש דומה 
ובדים פילוג הע:  מתוכנן גם עבור נמלי הים בישראל–ריכוז 

ר שאכאלה בין עובדים החתומים על הסכם קיבוצי לבין 
 וחסימת כל ,)בנמלים החדשים(חוזים אישיים חתומים על 

אפשרות של העובדים בנמלים הקיימים לדאוג לעמיתיהם 
  .  הנמלים או להיאבק בהפרטת,בנמלים החדשים

  

  

 הממשלה תזו תשוב –בלימת מאבק ומניעת התארגנות     
מה דינו של עובד או של ועד . לגל ההתארגנות הגובר במשק

של הממונה על ההגבלים החדש עובדים המפרים את הצו 
שערי כיצד ייענש מי שיפגין או מי שיחסום את ? העסקיים

פרה הה? הקמת ועד עובדיםוידרוש , הנמל החדש והמופרט
הוא עליה  והעונש המרבי ,מהווה עבירה פלילית לכל דבר

  .  שנות מאסרחמש
  

אינה  הממשלה , קטנים או בינונייםדובר בעסקיםכל עוד מ    
, טורחת להתערב בניסיונותיהם של העובדים להתאגד

של הכשלת ) האסור לפי חוק(ומותירה למעסיק את התפקיד 
כגון , "ים שבכתריהלומ"-אשר מדובר באולם כ. ההתארגנות

אין זה מפתיע כי שליח הממשלה , הנמלים או חברת החשמל
כדי לסכל ,  נכנס לפעולה– הממונה על ההגבלים העסקיים –

, "התחרות"והכול בשם . את התנגדות העובדים להפרטה
  .כמובן



 8/בארץ ובעולם 

  
  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        השבוע בכנסתהשבוע בכנסתהשבוע בכנסתהשבוע בכנסת

  
  

  

  

  

  

   בהפגנות" מסתערבים"-נגד שימוש ב
) ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "סיפר ח,     בנאום במליאת הכנסת

שנעצרו המפגינים לגבי המשפט בחיפה בדיון -כי נכח בבית
מפיהם שמע על כך שהמשטרה . בהפגנה נגד תכנית פראוור

  ". מסתערבים"-השתמשה ב
ביטחון פנים לבדוק את הטענות אני מבקש מהשר ל    "

אלה . לפיהן המסתערבים הם שיזמו פרובוקציות בהפגנה
  .אמר, "וזו התנהגות נבזית, דרכים פסולות

התריע כי מדובר בתופעה ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "    גם ח
ישנן טענות קשות על כך שהמסתערבים הם : "חמורה

 ההתנהלות. שאחראים לחימום האווירה ולפיצוץ האירועים
  ".ועלולה ליצור מצבים מסוכנים, הזו מעוררת כעס

כ חנין את בקשת המשטרה מצלמי העיתונות "    עוד גינה ח
בקשת . "להעביר לידיה צילומים שנעשו במהלך ההפגנה

אין שום מקום . המשטרה מעידה על ליקוי מאורות רציני
  ".לדרישה מאמצעי התקשורת לשמש סוכנים משטרתיים

יולי יולי יולי יולי כ "ח, ר הכנסת"ציין יו, ברים    לאחר שמיעת הד
, כ"כי לפני כעשור יזם הצעה לתיקון חוק השב, אדלשטייןאדלשטייןאדלשטייןאדלשטיין

בעקבות התנגדות . אשר תאסור על שימוש בסוכנים מסיתים
ר הכנסת הפציר בחברי "יו. החוק לא עבר, כ"המשטרה והשב

כדאי פעם אחת : "הכנסת אגבריה וחנין ליזום חקיקה דומה
  ". ית לאלימות זו תופעה פסולהסוכן שמס. לשים לזה קץ

  

  השאלת ספרי לימודחובת 
הצעת חוק הקובעת כי בתי ) 3.12(    מליאת הכנסת אישרה 

, ספר יחויבו לקיים פרויקט השאלת ספרי לימוד לתלמידים
הספר מחויבים לקיים -בו בתי, במקום המצב הקיים כיום

חתמו והצהירו כי הם מההורים  60%רק אם , פרויקט כזה
אשר היה אחד מיוזמי הצעת , כ דב חנין"ח .ניינים בומעו

ההצדקה הראשונה : "ציין כי יש לחוק מספר הצדקות, החוק
, מצב הקיים היוםיש לשים קץ ל. היא ההצדקה החברתית

דים צריכים מדי שנה לרכוש ספרי לימוד מילתשבו הורים ל
  .בעלויות גבוהות

ר לתלמידי המס.     ההצדקה השנייה היא ההצדקה החינוכית
אנחנו כאן .  ולהעריך אותםצריך לשמור על הספרים: ישראל

אבל גם , היהודים ידועים כעם הספר. בארץ שני עמי ספר
גם , גם המוסלמים שבהם וגם הנוצרים שבהם, הפלסטינים

 טוב שאנחנו מעבירים את המסר החינוכי ,לכן. ספר עםהם 
  .ולא לזרוק אותם, כבד ספרים ל – הזה לתלמידים

חוק זה .      ההצדקה השלישית היא ההצדקה הסביבתית
השתמש 'מהתרבות של , הספר-ולו בבית, השתחררותמעודד 

, פעמי וקצר-דברים שהם לשימוש חדוהשתחררות מה', וזרוק
  ". אך מחר נזרקים לפח–נקנים היום ש

 26בתמיכת ,     הצעת החוק עברה פה אחד בקריאה ראשונה
  .כים וללא מתנגדים ונמנעים"ח

תכנית חדשה 
  לייהוד הגליל

  

    החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית מגבשת 
איזון דמוגרפי ליצור "במטרה  ,תכנית חדשה לייהוד הגליל

בשבוע " הארץ" כך חשף עיתון –" עם האוכלוסייה הערבית
התכנית כוללת הקמת יישובים חדשים באזור ). 1.12(ר שעב

וזאת בניגוד , שייכללו כמאה אלף תושבים, גבעת בית נטופה
  . לתכנית המתאר הארצית

זה המשך של המלחמה הדמוגרפית של שנות השמונים "    
 חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סווידכ "מסר בתגובה ח, "נגד האוכלוסייה הערבית

התוכנית של . "וןתושב הגליל ומומחה לתכנשהוא , )ש"חד(
 בכך ,טבריה ועפולה, תיקות כמו כרמיאלז פגעה בערים וא

 לבתים צמודי הקרקע 'אוכלוסיות חזקות'שהיא משכה 
 ומה ,באזור הזה יש מספיק יישובים. ביישובים החדשים

הוא יותר מקומות בגליל ערבים לשצריך כדי לסייע ליהודים ו
תעסוקה הוחינוך השיפור תשתיות והקטנת פערי , תעסוקה

 לא מהלך תכנית החדשה היאה. פריפריהבין הבין המרכז ל
  ".על הקרקע מנסיון השתלטות אלא חלק ,תכנוני

  

  פסטיבל באקוודורבי "משלחת בנק
הפסטיבל , בירת אקוודור,  בדצמבר נפתח בקיטו7-    ב

המאורגן מדי כמה שנים ,  לנוער וסטודנטים18-הבינלאומי ה
  ).   WFDY( הנוער הדמוקרטי בידי הפדרציה העולמית של

  

 
 

    בפסטיבל משתתפת משלחת של ברית הנוער הקומוניסטי 
ערפאת ערפאת ערפאת ערפאת , י"בהרכב חבר מזכירות בנק, )י"בנק(הישראלי 
המשלחת תחלק . רועי חניןרועי חניןרועי חניןרועי חניןוחבר הוועד המרכזי , בדארנהבדארנהבדארנהבדארנה

במטרה , בפסטיבל אלפי חומרי הסברה בשפה האנגלית
תכנית פראוור ולמען נגד במערכה לגייס תמיכה בינלאומית 

  .עומר סעד, י"שחרור סרבן המצפון הכלוא וחבר בנק
 שנה 90י החלה בהיערכות לקראת מלאות "כי בנק, יצוין    

אשר יצוין באירוע , להקמת ברית הנוער הקומוניסטי בארץ
   .2014אשר יתקיים באפריל , תרבותי נרחב-פוליטי

מית של כי חברים בהנהגה הארצית והמקו,     עוד נמסר
ש וחברי "פעילים בתאי הסטודנטים של חדיחד עם , י"בנק

השתתפו בפגישת אקטיב , מפלגה מסניפים ברחבי הארץ
 –הפגישה ). 22.11(שהתכנס בחיפה , י"צעירים ארצי של מק

 ביוזמת  התקיימה–בה השתתפו עשרות חברים צעירים 
כחלק מההכנות לוועידת המפלגה , י"הוועד המרכזי של מק

  .הצפויה להתקיים בחודש פברואר, המניין- ןמ-שלא



  

 9/שלום 
 

, אם ישראל לא באה להלסינקי"    
כך אמר , "הלסינקי תבוא לישראל

 ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחכ לשעבר "ח
פן שנערך בכנס יוצא דו, )ש"חד(

 במזרח יניבחיפה ועסק בנשק הגרע
 – ול'לדברי מח. )5-6.12 (התיכון

ש אמיל תומא "ר מכון ע"יוהמכהן כ
 – םיים וישראליי פלסטינםללימודי

תף בכנס החלטת ישראל שלא להשת
חופשי הבינלאומי למזרח תיכון 

שנערך , מנשק להשמדה המונית
לא , בשנה שעברה בבירת פינלנד

  . צליח למנוע דיון ציבורי בנושאת
 השתתפו אישים ונציגי     בכנס

והוא אורגן , ל"ארגונים מהארץ ומחו
ובשיתוף , ביוזמת מכון אמיל תומא

התנועה , עם קרן רוזה לוכסמבורג
ד גרעין והאגודה הישראלית נג

  .הבינלאומית של ערים לשלום
לישראל יש נשק גרעיני וכימי "    

וחובה לקיים עליו דיון ציבורי פתוח 
כך אמר  – "די לעמימות. ואמיץ
אברהם אברהם אברהם אברהם ר הכנסת לשעבר "יו בכנס
על "בורג נמנע במודע מלומר . בורגבורגבורגבורג

בימים : "והסביר, "פי מקורות זרים
יני  הגרעיני הופך נטל מדשקאלה הנ

מדיניות . וסכנה ארוכת טווח
 .העמימות היא מיושנת וילדותית

ישראל צריכה לצאת מהארון 
 לא יכולה להיות ההנוסח .הגרעיני

מניעת  תוך מונופול ישראלי
המציאות . התגרענות שאר האזור
 ןגרעיאו : החדשה מחייבת הכרעה

    ". ןרעיג מחופשיאיזור ו א, לכולם
 חובה לקיים"הוסיף כי  בורג

כולל עם , הידברות כלל אזורית
  ".אין פירוז בלי הידברות. איראן

חברי : המשתתפים בכנס    בין 
דב חנין דב חנין דב חנין דב חנין , , , , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכההכנסת 

חברת , )ש"חד (ועפו אגבריהועפו אגבריהועפו אגבריהועפו אגבריה

כ "וח) מרצ (תמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגהכנסת 
; )ל"תע-ם"רע (נאיםנאיםנאיםנאים''''מסעוד עמסעוד עמסעוד עמסעוד ע

נסקי נסקי נסקי נסקי ''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוזחברי הכנסת לשעבר 
 ,)ליכוד (אסעד אסעדאסעד אסעדאסעד אסעדאסעד אסעד, )ש"חד(

חבר  ;)מרצ(  ונעמי חזן ונעמי חזן ונעמי חזן ונעמי חזןזזזזמוסי רמוסי רמוסי רמוסי ר
 וולפגאנג גרקהוולפגאנג גרקהוולפגאנג גרקהוולפגאנג גרקההפרלמנט הגרמני 

חברת הסנאט ; )מפלגת השמאל(
המפלגה  (מסיןמסיןמסיןמסין- - - - מישל דהמישל דהמישל דהמישל דההצרפתי 

שרון שרון שרון שרון  ;)הקומוניסטית הצרפתית
 מנהלת התנועה הישראלית ,,,,דולבדולבדולבדולב

 ,אמילי לנדאואמילי לנדאואמילי לנדאואמילי לנדאור "ד; נגד גרעין
חוקרת בכירה במכון לחקר ביטחון 

קלמן קלמן קלמן קלמן אמריטוס ' פרופ; לאומי
 וני עאסיוני עאסיוני עאסיוני עאסי''''גגגגר " ד;)יוןהטכנ (אלטמןאלטמןאלטמןאלטמן

 ;)שכם, ח'נג- אוניברסיטת אל(
  של    הכבוד  נשיא    ,,,,אלפרד מארדראלפרד מארדראלפרד מארדראלפרד מארדר

  
  

האגודה הבינלאומית של ערים 
 חבר הוועד ,זיסיס זאנאסזיסיס זאנאסזיסיס זאנאסזיסיס זאנאס; לשלום

; יוון, סיריזהמפלגת המרכזי של 
 נציג מפלגת ,גיורגוס קוקומאסגיורגוס קוקומאסגיורגוס קוקומאסגיורגוס קוקומאס

 ,,,,קי קבאסוקי קבאסוקי קבאסוקי קבאסו''''גגגג ;קפריסין, ל"אק
מאוחדים לשלום "ארגון המנהלת 

 ,הנרי לוונדורףהנרי לוונדורףהנרי לוונדורףהנרי לוונדורף; ב"ארה, "דקולצ
  ;האמריקאית       השלום      מועצת 

  
  

השלום של תנועת  ,,,,ממאדו דיופממאדו דיופממאדו דיופממאדו דיופ 
 מועצת ,,,,דנאטן אוקומבידנאטן אוקומבידנאטן אוקומבידנאטן אוקומבי; סנגל

- - - - אודיל הוגנוטאודיל הוגנוטאודיל הוגנוטאודיל הוגנוט ;השלום העולמית
ברית הנשים הבינלאומית     ,,,,האברהאברהאברהאבר

אדוארד אדוארד אדוארד אדוארד הכומר ; לשלום ולחירות
; לשלום התנועה הנוצרית ,בריוןבריוןבריוןבריון

נשיאת רופאים  ,רוחמה מרטוןרוחמה מרטוןרוחמה מרטוןרוחמה מרטוןר "ד
- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא; לזכויות אדם

עורכת היומון  ,סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
נשים עמותת מנהלת ו" אלאתיחאד"

שה יאמ עדנה גורניעדנה גורניעדנה גורניעדנה גורני; נגד אלימות
  . מרכז פמיניסטי חיפה–שה ילא

        
        
        

אין דבר כזה אין דבר כזה אין דבר כזה אין דבר כזה 
מלחמה גרעינית מלחמה גרעינית מלחמה גרעינית מלחמה גרעינית """"

        """"מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת
  

    אורח הכבוד בכנס היה ראש 
' פרופ, עיריית הירושימה לשעבר

 שהוא אחד ,אקיבה טאדאטושיאקיבה טאדאטושיאקיבה טאדאטושיאקיבה טאדאטושי
הדוברים הבולטים בעולם נגד נשק 

  .להשמדה המונית
" אלאתיחאד"-ו" זו הדרך    "

  .שוחחו עמו במהלך האירוע בחיפה
  

 ???? מהכנס מהכנס מהכנס מהכנסךךךךמה התרשמותמה התרשמותמה התרשמותמה התרשמות
וסף של א, זה כנס פעיל מאוד    

אנשים שהלב שלהם נמצא במקום 
,  היטבנושאהם מכירים את ה, הנכון

אומנם . ומבינים מה עומד על הפרק
נו מגיעים ממקומות שונים אנח

,  ומחזיקים בהשקפות שונותבעולם
אבל מסתמן שקיימת תמימות דעים 

כי אין דבר , בקרב המשתתפים
  ". מלחמה גרעינית מוגבלת"הנקרא 

    יותר ויותר אנשים ומדינות מבינים 
הדבר יחייב את מקבלי . זאת

, ההחלטות וראשי המדינות להפנים
 על שהם יצטרכו לתת דין וחשבון

אפילו אם ישתמשו בנשק , מעשיהם
  ".מבודד ומוגבל"גרעיני באופן 

מי שמכיר מקרוב אנשים ששרדו כ    
את אימת השואה הגרעינית 

אני יכול לומר שכל , בהירושימה
ניצול מהירושימה יחרד מביטוי כגון 

  ".ת מוגבלתימלחמה גרעינ"
בטרם יהיה ,     חשוב שהעולם ישמע

אשר , האת הקול הז, מאוחר מדי
איש אינו : "מזה שבעים שנה מתריע

  ".צריך לסבול כפי שאנו סבלנו
 

ממשלת ישראל ממקדת את ממשלת ישראל ממקדת את ממשלת ישראל ממקדת את ממשלת ישראל ממקדת את 
, , , , תשומת הלב בגרעין האיראניתשומת הלב בגרעין האיראניתשומת הלב בגרעין האיראניתשומת הלב בגרעין האיראני

שעה שפרויקט הגרעין שלה שעה שפרויקט הגרעין שלה שעה שפרויקט הגרעין שלה שעה שפרויקט הגרעין שלה 
. . . . אינו נתון לפיקוח בינלאומיאינו נתון לפיקוח בינלאומיאינו נתון לפיקוח בינלאומיאינו נתון לפיקוח בינלאומי

איזה מסר מההיסטוריה שלכם איזה מסר מההיסטוריה שלכם איזה מסר מההיסטוריה שלכם איזה מסר מההיסטוריה שלכם 
 ????תביא לעם בישראלתביא לעם בישראלתביא לעם בישראלתביא לעם בישראל

    הורה האומר לילד לנהוג באופן 
,  כך בעצמואך לא נוהג , מסוים

ולא , מעניק דוגמא אישית שלילית
גם ביחסים , בדומה. יצליח לחנכו

  . בין מדינות יש מקום לדוגמא אישית
    מי שתובע ממדינות אחרות 

נדרש , שיוותרו על נשק גרעיני
 ולהמחיש כי הוא מוכן לוותר עלי

  .בעצמו
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הבחירות בהונדורס הסכימה ועדת     
לבצע ספירה ) 3.11(שבוע שעבר ב

חוזרת של הקולות בבחירות לנשיאות 
המוניות לאחר הפגנות זאת  .המדינה

 בעקבות זיוף משך שבועייםשנערכו ב
סוכנות הידיעות מסרה  כך - בבחירות
ראש ועדת  ".פרנסה לטינה"הקובנית 

 כי הוא מקווה ,הבחירות אמר
דת שהפסידה והובילה את שהמועמ
תודה ", קסטרוקסטרוקסטרוקסטרוקסיומרה קסיומרה קסיומרה קסיומרה , ההפגנות

 לאחר שהספירה ,"בתבוסתה
 של "צחונויתאשר את נ"המחודשת 

חואן אורלנדו חואן אורלנדו חואן אורלנדו חואן אורלנדו , הנשיא הימני המכהן
  . הרננדסהרננדסהרננדסהרננדס

מילוי דרישת "סטרו אמרה כי ק    
למה שאנחנו פותח דלת המפגינים 

 להיות מסוגלים לבדוק –רוצים 
   ".ולהציג את טענותינו

. ותן שניצח בבחירהרננדס טע    
כי ,  עלהתלפיו מהק80% ספירת לאחר

 קולות מ34%- בהרננדס זכה 
 למועמדת 28%לעומת , הבוחרים

יריבתו , השמאל קסיומרה קסטרו
  .העיקרית

  
  סדריםסדריםסדריםסדרים- - - - זיופים ואיזיופים ואיזיופים ואיזיופים ואי

 כי ,קסטרו אמרה בתגובה לתוצאות    
ולדבריה היא , היו זיופים בבחירות

ספרו כל יצוין שטרם נ. תוכיח זאת
ו כי זרים העריכמשקיפים כי  ו,ולותהק

קסטרו . הבחירותנפלו ליקויים בהליך 
עד , הובילה בסקרים במשך חודשים

הצליח , ערב הבחירות, לפתעש
בקמפיין . לסגור את הפער הרננדס

מר "-הבחירות שלו הוצג הרננדס כ
שיאבק להשליט חוק וסדר , "ביטחון

הסובלת ממספר , ברחובות הונדורס
שי הרצח הגבוהים ביותר בעולם מע

   .הביחס לגודל האוכלוסיי
בית המשפט אמר כי חלו עיכובים     

מאחר שלא ניתן , בספירת הקולות
ולכן ,  מהפתקים20%היה לסרוק 

קסטרו ותומכיה . נספרו באופן ידני

, טוענים כי הזיופים היו באותם פתקים
, ם המשקיפים האירופיאך ראש צוות

הליקויים אמר ש, קקקק''''אולריק לונאצאולריק לונאצאולריק לונאצאולריק לונאצ
היו בכל המחוזות סדרים ה-ואי

נחשבים ה ולא רק באלה ,במדינה
, כהרגלה. מעוזי התמיכה בקסטרו

ב פרסמה הודעה המברכת את "ארה
ם של הונדורס על השתתפותו הע"

  ." בבחירותהבולטת
  

   הנשיא שהודח בהפיכההנשיא שהודח בהפיכההנשיא שהודח בהפיכההנשיא שהודח בהפיכה
  

הנשיא לשעבר , בעלה של קסטרו    
הודח בהפיכה ימנית , מנואל סלאיה

קסטרו הכריזה על עצמה . 2009שנת ב
 ובני הזוג ,כמנצחת בתום הבחירות

 אמרו כי הם לא מקבלים את התוצאות
אנחנו הולכים להגן על . "הרשמיות
 נצטרך נצא שוב ושובואם , ניצחוננו
סטודנטים . אמר סלאיה, "לרחובות

ותומכיה של קסטרו הפגינו מדי יום 
 ,ברחובות הבירה טגוסיגלפה

  .      והתעמתו עם שוטרים
  

סקים עשיר ובעל איש ע, סלאיה    
בעבר כנשיא נבחר , חוות אדירות

אולם זמן , המפלגה הליברליתמטעם 
קצר אחרי השבעתו שינה את סדר 

צירף את  ו,זז שמאלה, יומו הפוליטי
ארצו לברית הכלכלית והפוליטית של 
המדינות השמאליות באמריקה 

הוא סולק  ).ALBAברית (הלטינית 
ר שא , בהפיכה צבאית2009-לבסוף ב

  . תמיכת הממשל האמריקאיבזכתה 

הונדורס היא אחת כי יצוין     
המדינות העניות באמריקה הלטינית 

בחמש . בכלל ובמרכז אמריקה בפרט
ובייחוד מאז , השנים האחרונות
 גדל שיעור ,ההפיכה הימנית

משתכרת פחות משכר הה האוכלוסיי
 28%-מ) ולר לחודש ד350(ם מינימו

   .43%-ל
  

התמיכה הגדולה ביותר בקסטרו     
בבחירות האחרונות נרשמה בשכונות 

  . העניות ובפרברי הערים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  :הקומוניסטים באוקראינה

המערב מנסה להיבנות 

  ממחאה צודקת
  
  
  
  
  
  

ליד כיכר ש העירייהבניין     
, בירת אוקראינה, קייבב ,תהעצמאו

מרכז העצבים של פך בסוף השבוע ה
ך הבניין בתו.  נגד הממשלההמחאה

  .  המפגינים לשהייה ממושכתוערכנ
 של "מהפכה הכתומה"בניגוד ל    

השלטון לערוך  שאילצה את, 2004
 17י בחירות חדשות לנשיאות אחר

 בה – צפויה המחאה הנוכחית, ימים
תובעים המפגינים לא רק את 

ור ור ור ור ויקטויקטויקטויקטהתפטרותו של הנשיא 
התפטרות  אלא את ,''''ינוקוביץינוקוביץינוקוביץינוקוביץ

להיות ממושכת , הממשלה כולה
   .הרבה יותר

 המפלגה ל"עמדה זו הביע מזכ    
פיוטר פיוטר פיוטר פיוטר , הקומוניסטית האוקראינית

שהוא גם חבר הראדה , סימוננקוסימוננקוסימוננקוסימוננקו
 בריאיון ,) האוקראיניהפרלמנט(

  . שהעניק לתחנת רדיו רוסית
צודקים המפגינים "לדבריו     

". ו של הנשיאשדורשים את התפטרות
הקומוניסטים סבורים , יחד עם זאת

מאחורי , שחרף הדרישה הצודקת
אינטרסים מערביים "המחאה עומדים 

 הרוצים לרתום את ,וקפיטליסטיים
  ."המחאה לצרכיהם

 

 

 

  

        : : : : הונדורסהונדורסהונדורסהונדורס

  המחאה העממית נשאה פרי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בגלל מקרי הזיוף הרבים, של הקולות זרתחוהמשטר הסכים לספירה 
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העיקר שהכיבוש 
  ייראה חוקי וזול

  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  
  

שפעת הכיבוש על החברה ה"כרס שכותרתו -קובץ עב    
ועוד בהוצאת הספרים של האגודה הישראלית  –" הישראלית

הוא אירוע חיובי באופן יוצא דופן  –) 2013(למדע המדינה 
  .בספרות המחקרית הישראלית

לשטחים שנכבשו בידי בהתייחסות , "כיבוש"המושג     
קדמו לקובץ שיצא . נדיר בכותרות ספרים, 1967ישראל ביוני 

" גיאוגרפיה של כיבוש"השנה הספרים 
; )2002 (אלישע אפרתאלישע אפרתאלישע אפרתאלישע אפרת' מאת פרופ

 המחיר שישראל –הכיבוש , מחיר היוהרה"
 שלמה סבירסקישלמה סבירסקישלמה סבירסקישלמה סבירסקיר "דמאת " משלמת

" רוקרטיה של הכיבושהביו"ו; )2005(
  .)2012 (יעל ברדהיעל ברדהיעל ברדהיעל ברדהד "מאת עו

  
  המחיר

 טלטלטלטל- - - - דניאל ברדניאל ברדניאל ברדניאל בר'  פרופ–עורכי הקובץ     
 כללו בו מאמרים – יצחק שנליצחק שנליצחק שנליצחק שנל' ופרופ

מאלפים על המחיר הכבד שהחברה 
הישראלית משלמת עקב הימשכות הכיבוש 

החברה , הפוליטיקה: בתחומים שונים
  .והתרבות

כותבים שני , השליטה בשטחים הכבושים    
נן הפכה לכוח מכו", העורכים בדברי  הסיכום

שכן , )455' עמ" (של החברה הישראלית בכלל
אלא בשאלות , גבולותעל הרק לא  משפיעההיא 

, הדמוקרטיה, יסוד של המשטר הפוליטי
  . ועוד,הפסיכולוגיה, הכלכלה

 מכנה את מערכת השליטה דוד קרצמרדוד קרצמרדוד קרצמרדוד קרצמר' פרופ    
של " צביעות משפטית"- הישראלית בשטחים כ

,  משלבתהוא מראה כיצד ישראל. שטר קולוניאלימ
 מחויבות מילולית לנורמות המשפט ,בלי להניד עפעף

רות שוב יעם פעולות המפ, הבינלאומיות בשטח כבוש
ושוב את הנורמות האלה באמצעות הקמת 

 ".מובלעות ישראליות"- המתפקדות כ, ההתנחלויות
 השחתה של –והתוצאה ממהלך ארוך שנים כזה היא 

 שהפכה מערכת  ,מערכת המשפט הישראלית
משפט עליון שפסל הפרטה של  בית         אותו  : יזופרניתסכ

את , הוא שמכשיר את ההתנחלויות, מערכת בתי הסוהר
 ועוד עוולות ,ים המנהלייםראת המעצ, גדר ההפרדה

  . יומיומיות
להשפעת הכיבוש על הדמוקרטיה הישראלית מוקדש גם     

 המפלגות הגדולות תמיכת. ירון אזרחיירון אזרחיירון אזרחיירון אזרחי' מאמרו של פרופ
  הכיבוש   במשטר ,הקטנות מפלגות הימין  תמיכת     כן  ו ,ולןכ

  
הפכה את הצבא הישראלי , אזרחי' פרופמציין , בשטחים

  המכפיף את החיים של הפלסטינים לאינטרסים , לצבא כיבוש
 המציאות ".ארץ ישראל השלימה"חזון לשל ההתנחלויות ו

המייצרים , מוסדות גרועים" מולידה של הכיבוש המדכא
אזרחים גרועים ותורמים להידרדרות התרבות האזרחית 

  ).201' עמ" (הדמוקרטית
  , הדיון בגלישת הדמוקרטיה הישראלית במדרון הכיבוש    

אינו מוביל את הכותבים , לרבות במעשי חקיקה גזעניים
לא . לדיון בסכנת הפאשיזם בישראל, משום מה, השונים

לילת הקשר בין כיבוש ברור האם התעלמות זו נובעת מש
  .מרחיק לכתכעת או משום שזה נראה להם , לפאשיזציה

  

  ליקויים וחולשות
מבלי להפחית מחשיבותו של הקובץ בדבר השפעת     

  .אבקש להצביע על כמה חולשות וליקויים, הכיבוש
שמאמרו מוקדש לעלות הכלכלית של , שיר חברשיר חברשיר חברשיר חבר    

ושפת את הח, מביא סקירה היסטורית מעניינת, הכיבוש
המחסור בנתונים ומציעה חישוב של ההוצאות להחזקת 

עלות הכיבוש , לפי שיר חבר. הצבא והמשטרה, המתנחלים
 מיליארד 381סכום האדיר של כמה בתהס) 2008-1970(

אולם במאמר ישנה התייחסות שולית לאינטרסים . שקל
תשלובת , שוק קונים שבוי: להון בכיבושיש המעמדיים ש

פועלים פלסטינים , ספסרות בקרקעות, יתתעשיית-צבאית
  . ועוד,בשכר נמוך

מאמר של צוות חוקרים לגבי עמדות הציבור היהודי     
)  ואחריםתמיר מגלתמיר מגלתמיר מגלתמיר מגל(בישראל בסוגיית השטחים הכבושים 

. בוחן את העמדות של המפלגות והזרמים הפוליטיים
המחברים בחרו להתעלם מהמפלגה הקומוניסטית 

, ערבי-ף הרכבן היהודיעל א, ש"הישראלית ומחד
בניתוח זה אנו : " בהערת שולייםהכלול, בתירוץ הבא

מתייחסים רק למפלגות הנשלטות בידי חברים 
, אינטליגנטית זו-בדרך בלתי). 136' עמ" (יהודים

אלא , ש"י וחד"הם בוחרים להגדיר לא את מק
אשר (י "ותנועת של" העולם הזה"את תנועת 

ור מי בת) היו בכנסת משך זמן מוגבל
שהובילו את שלילת הכיבוש מתחילתו ואת 

ישראל , בפתרון של שתי מדינותהתמיכה 
  .ופלסטין

מאמר העוסק בהשפעת , מטבע הדברים    
אינו יכול , הכיבוש על המיעוט הערבי בישראל

'  פרופ–אולם כותביו . ש"י וחד"להתעלם ממק
מצאו  – ומוהנד מוסטפאומוהנד מוסטפאומוהנד מוסטפאומוהנד מוסטפא מוחמד אמארהמוחמד אמארהמוחמד אמארהמוחמד אמארה

כך קובעים .  השפעתןדרכים מוזרות למזער את
כי התגבשות החיים המפלגתיים בחברה , הכותבים

הפלסטינית בישראל החלה רק אחרי מלחמת יוני 
י פעלה ביישובים הערביים למרות "שמקבעוד , 1967

תופיק תופיק תופיק תופיק כ " וח,התנאים הקשים של הממשל הצבאי
  .לכנסת הראשונה נבחר טוביטוביטוביטובי

ת ברשימ: ההצגה שלהם ממש מעוותת,     אולם בהמשך
אידיאולוגיות החדשות בקרב המיעוט -התנועות הפוליטיות

מבלי להזכיר כלל , ש"מונים המחברים את חד, הערבי
  .שהיא הכוח הפוליטי המרכזי בה ,י"שהוקמה ביוזמת מק
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 כתבנכך  – "גזענותבגיבור המאבק באפליה ו מת"    

בעקבות , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ " ח,ש"ר חד"יובהודעה שפרסם 
הנשיא השחור הראשון של , נלסון מנדלה של 95מותו בגיל 

 .)5.11(בשבוע שעבר , דרום אפריקה
  הודיע על מותו של מנדלה,זומהזומהזומהזומהייקוב ייקוב ייקוב ייקוב ''''גגגג, פ"    נשיא דרא

על אף שידענו שהיום . ה לוחםהאומה שלנו איבד: "והוסיף
דבר לא יכול להפחית מתחושת האובדן העמוק , הזה יגיע

  ". האומה שלנו איבדה את גדול בניה. והמתמשך
פרסמה הודעת ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

אפריקאי עם מותו של -  של העם הדרוםוהשתתפות בצער
ה  נשלחה למפלגההודעה. מנהיג המאבק באפרטהייד

לקונגרס הלאומי , )א"מקד(ום אפריקה הקומוניסטית של דר
  המפלגה  שפרסמה  בהודעה          .מנדלה ולמשפחת  האפריקאי 

  

  ...העיקר שהכיבוש
        

        11111111המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

תנועות ש הם אומרים ששילבה יותר מ"על חד, יתר על כן    
 –אחרות בין מאבק לשוויון אזרחי ולאומי ולמאבק לשלום 

  .י בכל שנותיה"א הייתה זו נקודת המוצא של מקכאילו ל
אין בקובץ מאמרים המנתחים את ההתנגדות הפוליטית     

את ההפגנות בעיצומן של , את תנועות השלום, לכיבוש
,      מבחינה זו.זו חולשה בסיסית של הספר.  ועוד,מלחמות

העוסק , דן אורייןדן אורייןדן אורייןדן אוריין' יוצא דופן הוא המאמר המאלף של פרופ
ובעיקר , תחולל באמנויות הישראליותבתהליך שה

אשר עברו מהתעלמות מהכיבוש לביקורת , בתיאטרון
  . פוליטית חריפה על ההיגיון והצדק שבשליטה על עם אחר

  
  
  
  

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז

בעת  "נכתב כי, פ עם מותו של מנדלה"הקומוניסטית של דרא
נלסון מנדלה היה לא רק חבר , 1962שנעצר באוגוסט 

 שפעלה אז, יסטית של דרום אפריקהבמפלגה הקומונ
. אלא היה גם חבר בוועד המרכזי של המפלגה, במחתרת

החבר מנדלה יסמל , אפריקאים- עבורנו כקומוניסטים דרום
. א למאבק לשחרור"לנצח את תרומתה הכבירה של מקד

החבר מנדלה המשיך להיות , 1990-לאחר ששוחרר מהכלא ב
הדברים ". עד ימיו האחרונים,  קרוב של הקומוניסטיםידיד

  . זכו לאישור בהודעה שפרסם הקונגרס הלאומי האפריקאי
  

  2013כנס סוציאליזם 
, "2013סוציאליזם " בדצמבר יתקיים כנס 21-20-ב    

הכנס ייפתח ". מאבק סוציאליסטי"המאורגן בידי תנועת 
, )א"ת, 18י דוד חכמ' רח" (מנשר" במרכז 10:00- ב' ביום ו

  .21:00-10:30בין השעות , וימשיך למחרת באותו המקום
, פעילים חברתיים ומנהיגי מאבקי עובדיםישתתפו כנס     ב

, ר ועד עובדי הרכבת לשעבר"יו, גילה אדרעיגילה אדרעיגילה אדרעיגילה אדרעי: וביניהם
תמר תמר תמר תמר ,  ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי"יו, חנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנה

 חברת, שלי דבירשלי דבירשלי דבירשלי דביר, ש"כ לשעבר מטעם חד"ח, נסקינסקינסקינסקי''''גוזגוזגוזגוז
  .ורבים נוספים, "עיר לכולנו"יפו מטעם -א"מועצת עיריית ת

   socialism2013.maavak.org.il:     לסדר יום ופרטים נוספים
  

        מפלגה הקומוניסטית הישראליתמפלגה הקומוניסטית הישראליתמפלגה הקומוניסטית הישראליתמפלגה הקומוניסטית הישראליתהההה
  
  
  

  , 5הס ' במשרד ברח, 11:00בשעה , )13.12(ביום שישי 
  
  
  
  
  

  יפו-א"דיון משותף של ועד מחוז ת
  עם מזכירות המפלגה

            

  המניין-מן-ההכנות לוועידת המפלגה שלא: היוםעל סדר 
  יפו-א"                   ועידת מחוז ת

  הדיון על תוצאות הבחירות ועדכוניםסיכום     
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"בת דואכתו

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

 

 

 

 

  

 נלסון מנדלה איננו


