
  

  

  סידורי כיבוש כתחליף להסדר שלום בין שתי מדינות ריבוניות

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

ון 'ג, הברית- ביקוריו התכופים של שר החוץ של ארצות    
 לא הניבו עד כה שום הסכמה ,במזרח התיכון, קרי

הערכות . פלסטינית שבכוחה לקדם הסכם קבע-ישראלית
ברוח זו השמיעו הן ראש 

ו ושר החוץ הממשלה נתניה
-ליברמן והן מנהלי המשא

 ,וכך. ומתן מהצד הפלסטיני
בחלוף ארבעה חודשים 

עשרים פגישות סרק מאז ו
סיכמו , ומתן-החל המשא

, קרי וצוותו הצעות משלהם
שאותן הם מציגים לכל אחד 

  .מהצדדים לחוד
פרטי ההצעות טרם     

ולכן , פורסמו רשמית
בינתיים ניתן להתייחס רק 

  .תגובות עליהןשורת לגבי תוכנן ולות לתקלהדלפ
  

  ביטחון ותירוץ למשבר
ההצעות הראשונות של קרי ביטאו , כפי שפורסם    

ל יישאר בבקעת הירדן "שצה, הסכמה לדרישה של נתניהו
מדוע העניין , מעבר לשאלה. גם לאחר חתימת הסכם הקבע

חשוב , הראשון על סדר היום של קרי הוא נושא הבקעה
  .שה של נתניהולהבין מהי הדרי

מי שכיהן כראש המועצה , גיורא איילנד) 'מיל(אלוף     
ידיעות "-הבהיר ברשימה ב, לביטחון לאומי בתקופת שרון

כי אף שקרי הסכים לדרישה , )|12.12" (אחרונות
שנתניהו , מסתבר. הוא לא קיבל את פרטיה, הישראלית

)  שנים15-10(דורש שליטה ישראלית לשנים ארוכות 
 –ומשמעות הדבר , מ" ק5 לאורך הירדן שרוחבה ברצועה

.  משטח הגדה7% שהם, ר" קמ400-ל ב"שליטה של צה
שיבואו , ההצעה של קרי כוללת הצבת אמצעים טכנולוגיים

  .במקום שליטה פיסית בשטח שסמוך לירדן

אך איילנד אינו מסתפק בציון ההבדלים בין העמדות     
הוא . קעת הירדןהישראלית והאמריקאית לגבי השליטה בב

מאחר שנתניהו וליברמן : מסכם את רשימתו בהמלצה ברורה
 עדיף להגיע –סבורים שאין בכלל אפשרות להגיע להסכם 

בנושא הביטחון והבקעה ) ועם הפלסטינים(למשבר עם קרי 
מאשר בנושאים מהותיים 

  .אחרים
    

  עצמאות נכה
התגובה הפלסטינית     

הרשמית להדלפה בדבר 
ות בנושא חילוקי הדע

השליטה בבקעת הירדן הייתה 
דחייה כוללת של כל סידור 
הכרוך בנוכחותם של חיילים 

  .ישראלים בגדה
ת היא אך דחייה כזא    

תשובה חלקית לבעיה 
 לחצו ,לקראת פתיחת סיבוב הדיונים הנוכחי. המהותית

ממשל אובמה ושר החוץ שלו קרי על הרשות הפלסטינית 
ם בנושא המדינה " האולהתחייב לא לפנות למוסדות

 אל –הייתה  ההבטחה האמריקאית, לכאורה. הפלסטינית
. מ"כי תקבלו מדינה פלסטינית בדרך של מו, ם"תפנו לאו

, ב מגישה הצעות משלה להסדר הקבע"בשלב בו ארה, והנה
היא מציגה את שאלת הביטחון בגרסת נתניהו כשאלת 

 4- הגבולות: ולא את נושאי העצמאות הפלסטינית, המפתח
פינוי ההתנחלויות ועתיד ,  והנסיגה הישראלית1967ביוני 

השליטה במרחב , פתרון צודק לבעיית הפליטים, ירושלים
  .מקורות המיםבהאווירי ו

הכניעה של קרי לתביעות נתניהו בנושא הביטחון עלולה     
: תר המרכיבים של הסדר נוסח נתניהוהשלמה עם ילסמן 

ואילו פלסטין , תרות במקומןההתנחלויות וחומת ההפרדה נו
  . בדיחההמדינ –כלומר ,  מפוצליםAתהיה מורכבת מאזורי 
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  י"טייקוני הגז קוראים בעיון את אתר מק
בהביאו  ,צוא הגזילנדאו מראה על האבסורד בהתנגדות לי"

, המפלגה הקומוניסטית הישראלית ,י"דיווחים מאתר מק
צוא הגז כאחד הנושאים המרכזיים ילי המציגה את ההתנגדות

ביתו של שר  האתר דיווח כמה פעמים על הפגנות ליד .שלה
 שסמוך לכך הוביל את הקטנת אחוזי ,האנרגיה סילבן שלום

 ."ממה שקבעה ועדת צמח יצוא הגז
   המחזיקה "רציו"מקבוצת , ריאיון עם יגאל לנדאו(

  )30.11, "אנרגיה ניוז", "לווייתן"מאגר הגז הטבעי בנתחים מ
  

  בי"הבית היהודי נגד הבית הלהט
 החוק לתיקון את הצעתאישרה ועדת השרים לחקיקה "

, נקודות זיכוי לזוגות מאותו מין ולהענקתהכנסה פקודת מס 
חוק זו מפרה  הצעת. םהשוות לאלו של זוגות הטרוסקסואלי

  ".את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה הקיים בישראל
  )3.12, "ישראל היום ",ר סיעת הבית היהודי"יו, כ איילת שקד"ח(

  

  לרמאללהמשלחת סטודנטים הבית היהודי נגד 
 תאחדותהלתוך פוליטיקה  אנחנו מתנגדים להחדרת"

פעולה עתידית שלה למען דבר שיפגע בכל , הסטודנטים
קוראים להתאחדות לזכור את מי היא   אנחנו.הסטודנטים

אח או בביר 'נג-בא ולהפסיק לייצג את הסטודנטים, מייצגת
עם אבו  [במקום שיבזבזו זמן על פגישות חסרות תכלית. זית

ההתאחדות להשקיע את המשאבים העומדים  על, ]ןמאז
  ".לרשותה למען הסטודנטים

  )4.12, "כיפה"אתר , בית היהודיברכז סטודנטים  ,ינקי גוטהלף(
  

  ל"לגייס את צעירי צרפת לצה: הפתרון
ייתכן שהעובדה שישראלים הולכים לשלוש שנים בצבא "

הם מקושרים . הישראלי מועילה לחדשנות ולהיי־טק
כחיילים  הם יכולים לקחת סיכונים גם, ת טכנולוגיותלמערכו

ההיררכיה , לעומת זאת בצרפת. צעירים ולהציע רעיונות
יצירתיות , ובאקדמיה לא מעודדת נטילת סיכונים בבתי הספר

אבל זה ממש , דרכי החשיבה אני מנסה לשנות את. ויזמות
  ".צרפת לא טובה בחדשנות. לא פשוט

  ,  והכלכלה הדיגיטלית של צרפת שרת החדשנות,פלור פלרין(

  )3.12, "דה מרקר"
  

   כל הדרך ממוסררה לסטלינגרד
בבית שהיה ליד המועדון של המפלגה , גדלתי במוסררה"

ל  עהייתי הולך לשם לראות סרטים סובייטיים. הקומוניסטית
. רטיזנים וסרטי פלינגרדעל קרב סט, מלחמת העולם השנייה

   ".מהתרגשותבכיתי  –ונל בכל פעם שהשמיעו את האינטרנצי
  )29.11, 2ערוץ , "המבקרים" בתכנית ,ב רווחאהשחקן ז(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  

  ההסתדרות וסחטנות המעסיקים
אין הרבה מה לברך על ההסכם הקיבוצי שהושג בשבוע     

 העובדים הסכים ועדבמסגרתו , "נייר חדרה"שעבר במפעל 
להסכם ". 'ור בד"וליצירת מעמד של עובדי  להפחתת שכר
שנענתה באיומים מצד ההנהלה , הוועדשארגן קדמה שביתה 
  . עובדים250בדבר פיטורי 

ר האגף לאיגוד מקצועי "שיו,     אך מדאיג במיוחד
שאמור להחליף את עופר עיני , אבי ניסנקורן, בהסתדרות
אני . " פסול בהסכםואהאינו ר, ר ההסתדרות"בתפקיד יו

, על האחריות שגילו, ואת ההנהלהמברך את ועד העובדים 
  .אמר, "ושמח שמאות משפחות לא נכנסות למעגל האבטלה

    ההסתדרות צריכים לדחות את הגישה הסחטנית של 
ולמנוע , ")או קיצוץ במשרות, או קיצוץ בשכר("המעסיקים 

 .ל מחיר הניהול הכושל לכתפי העובדיםו גלגאת

  ירושלים, צבי תבל 
  
  
  
  

        

  וורתעלת הימים ופרא
  
  
  

הכריזו ממשלות ,   בעת שהמאבק סביב מתווה פראוור נמשך
התחלת יישומו של  ירדן והרשות הפלסטינית על ,ישראל

צינור מים שיתחיל יונח במסגרתו , "תעלת הימים"פרויקט 
בשעתו נמתחה פרויקט על ה. בים סוף ויסתיים בים המלח

 הוציאוכדי ל ,לכן. ביקורת מצד הארגונים להגנת הסביבה
 צינור המים את בכוונת שלוש הממשלות להעביר –לפועל 

, כך מסתבר, בממלכה ההאשמית. בתחומה של ירדן
את ואין בכוחם למנוע , גונים הירוקים חלשים יותררהא

 .בסביבההפגיעה האנושה 
לבין , "תעלת הימים"    ישנו קשר הדוק בין פרויקט בניית 

ראוור לפינוי  תכנית פ–נושא אחר המצוי בכותרות בישראל 
היוזמה , בשני המקרים. הבדואים מבתיהם בנגב-הערבים

 – בגיןבני . מוצאת לפועל תוך התעלמות וזלזול באחר
היה , בתקופה בה כיהן כשר בממשלת נתניהו הקודמתש

כי , במעשה נדיר של כנות ,הודה–ממובילי תכנית פראוור 
ולא נחשפו אליו גם , הבדואים לא שותפו בתכנון המתווה

 מתווהן צורך להכיר לעומק את אי.  בממשלהלאחר אישורו
אין בו פתרונות אמיתיים לשאלת די להבין שכ, בגין-פראוור

וכי הדרך היחידה לגשת , מוכרים-ם הבלתייהכפרים הבדואי
רק . לשאלה היא באמצעות הידברות עם הבדואים עצמם

ולהבטיח הבנה ושיתוף , הפיל מחיצותהידברות תוכל ל
 , בגיבוש המתווהשר הבדואים אינם שותפים כללכא. פעולה

  –וכאשר ביסוד המתווה עומדת כוונה לנשלם מאדמותיהם 
 .אין פלא שנוצרת התנגדות

, בחלוקה לעמיםטבע אינו מכיר ה. כך גם בתעלת הימים    
, אם במקום לזרוק את הזבל בחצר שלך. דתותלמדינות ול

 בכך שום  לא פתרת –  בחצר של השכניםואתה זורק אות
 ודואגת , ממשלת ישראל מנצלת את חולשת שכנותיה. בעיה

בסופו של דבר ו,שיוקמו בה פרוייקטים אשר יפגעו בסביבה
  .מלחים הבגם 

    אם ממשלת ירדן תתעשת ותסרב לקחת חלק בפרויקט 
ישראל לגרש את לא יהיה בכוחה של ממשלת , המזיק

גירוש לקוות שגם נותר  .הבדואי עבדאללה מרבת עמון
  .בנגב יהפוך משימה בלתי אפשריתהבדואים 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

 3/ דמוקרטיה 
 

,  

 – אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית,     בשבוע שעבר
חוק "את  –ממרצ ומהעבודה , ש"התנגדות חברי כנסת מחדב

בו יכלאו , בנגב" מתקן שהייה"במסגרתו יוקם , "המסתננים
 גרסה קודמת של החוק . מבקשי מקלט אפריקאים3,300

, והממשלה ערכה בו מספר שינויים, ץ"נפסלה בידי בג
, רעות מיכאלירעות מיכאלירעות מיכאלירעות מיכאלישוחחנו בנושא עם  . אותו מחדשוחוקקה

אשר נקרא עד , לפליטים ולמהגריםמוקד הלית "מנכ
  .מוקד הסיוע לעובדים זרים –לאחרונה 

  
חרף המאבק חרף המאבק חרף המאבק חרף המאבק , , , , האם העובדה שהחוק עבר בכנסתהאם העובדה שהחוק עבר בכנסתהאם העובדה שהחוק עבר בכנסתהאם העובדה שהחוק עבר בכנסת

        ????היא מבחינתכם סוף פסוקהיא מבחינתכם סוף פסוקהיא מבחינתכם סוף פסוקהיא מבחינתכם סוף פסוק, , , , שנוהל נגדושנוהל נגדושנוהל נגדושנוהל נגדו
העתירה . נמשיך להיאבק נגדו בכל הזירות.     בפירוש לא

 אשר בעקבותיה נפסק כי הגרסה הקודמת של –ץ "שלנו לבג
, למעשה.  הייתה הצלחה–החוק אינה חוקתית והוא נפסל 

ץ הייתה נחרצת "פסילת החוק בידי בג. הצלחנו יותר מדי טוב
תגיע , היה ברור לנו שבעקבות זאת .וברוב גדול, ביותר

הממשלה למדה את הסיבות , ואכן. תגובה מצד הממשלה
 והכינה חוק, ת הגרסה הקודמת של החוקץ א"בגללן פסל בג

נמשיך להיאבק נגדו בכל . גרוע יותר מקודמו, למעשה, שהוא
ץ ברגע בו ירושלים "ונגיש עתירה לבג, האפיקים הלגיטימיים

   ...תפסיק להיות נצורה בשלג
הקול שלנו ושל העמיתים שלנו נשמע , במישור הציבורי    

 בה חלק שותפים שלוקחים, מדובר בעבודת צוות. כל הזמן
הקליניקות המשפטיות , האגודה לזכויות האזרח: רבים

הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז , אביב-באוניברסיטת תל
, רופאים לזכויות אדם, האקדמי למשפטים ולעסקים ברמת גן

אמנסטי אינטרנשיונל והמרכז לקידום , קו לעובד, ף.ס.א
הן , ף פעולהאנחנו מקפידים לשת. זכויות פליטים אפריקאים

ממשלתית משפיעה על העבודה של מדיניות משום שאותה 
  .והן משום שהמשאבים של כולנו מצומצמים, כולנו

    בימים הקרובים ננסה לנצל את זכותנו להיכנס לכלא בו 
כדי לראות איך אפשר לגבש מענה , כלואים מבקשי המקלט

שמדובר , חשוב להדגיש. למציאות החדשה שיוצר החוק
כפי שנכתב , "מתקן שהייה"- ולא ב, לכל דבר וענייןבכלא 

מנוהל , מוקף בגדרות, הוא מרוחק מכל מקום יישוב. בחוק
צריך לישון בו בלילה ולחתום , "סהרונים"בידי מנהל כלא 

  . שלוש פעמים במהלך היוםנוכחות 
  

        ????כיצד אתם רואים את מטרת החוקכיצד אתם רואים את מטרת החוקכיצד אתם רואים את מטרת החוקכיצד אתם רואים את מטרת החוק
ות וגם יוסי אדלשטיין מרש, גדעון סער,     שר הפנים

אמרו במפורש שמטרת הכליאה היא ללחוץ על , האוכלוסין
יש סתירה בכך שלוחצים על , ואומנם. אנשים לעזוב מרצון
  "...מרצון"אנשים כדי שיעזבו 

    מספר הפליטים ומבקשי המקלט באפריקה עומד על כמה 
,  איש3,300ומתקן הכליאה עתיד להכיל , עשרות אלפים

היא לכלוא אנשים כדי והמשמעות היא שכוונת הממשלה 
, שיהיו מיואשים מספיק כדי לחזור לארצות המוצא שלהם

  בדרך  . אחרים ובכך יתפנה מקום בכלא עבור מבקשי מקלט 

  

כי בתוך כמה שנים יוכלו , את עצמהממשלה ה שלהמ, זו
  .להיפטר מכל אוכלוסיית מבקשי המקלט

  

שיניתם את שמו שיניתם את שמו שיניתם את שמו שיניתם את שמו , , , , """"חוק המסתנניםחוק המסתנניםחוק המסתנניםחוק המסתננים""""שבוע בו עבר שבוע בו עבר שבוע בו עבר שבוע בו עבר בבבב
        ????האם יש קשר בין הדבריםהאם יש קשר בין הדבריםהאם יש קשר בין הדבריםהאם יש קשר בין הדברים. . . . של הארגוןשל הארגוןשל הארגוןשל הארגון

והוא נקרא , 1998- הארגון הוקם ב. מדובר בצירוף מקרים    
בהמשך נקרא ". מוקד סיוע לעובדי חוץ במעצר"בהתחלה 

שהוא שם שאינו משקף את , "מוקד הסיוע לעובדים זרים"
, במבקשי מקלט ופליטיםהמוקד מטפל  .העבודה שלנו כיום

 –וביניהם , ובמהגרים בכלל, בקורבנות של סחר בני אדם
, "ים זריםעובד"-אין מדובר רק ב, כלומר. במהגרי עבודה

השימוש במילה , בנוסף.  בעייתימושג ועצמל כשואשה
המחלק , שכן אנחנו לא ארגון הומניטארי, טעהה" סיוע"

  .ורי והמשפטיבמישור הציבבעיקר אלא ארגון הפועל , מזון
  

  הקומבינה של קרי ונתניהו
  

        השערהשערהשערהשערעמוד עמוד עמוד עמוד ממממהמשך המשך המשך המשך 
  

-קרי להוביל למין הסדר ישראלי-המאמצים של אובמה    
פלסטיני לא נועדו להבטיח את זכויותיו הלאומיות של העם 

אלא , לרבות זכותו לעצמאות ולריבונות מלאה, הפלסטיני
ת להציל את נתניהו מהמחיר שגובה מדיניות הכיבוש והרחב

  .ההתנחלויות של ממשלת הימין
למנוע , החלטת האיחוד האירופי להחרים את ההתנחלויות    

זליגת הקצבות אליהן ולהפסיק קשרים כלכליים עם חברות 
, ועם גופים אקדמאיים ישראליים הפועלים גם בהתנחלויות

אילצה את ממשלת נתניהו לחתום על הסכם שיתוף פעולה 
: ך בכך לא הסתיים החרםא. מדעי הכולל עקרונות אלה

חברת מים הולנדית הודיעה שלא תשתף פעולה עם חברת 
ממשלת רומניה .  משום שזו פועלת בהתנחלויות,"מקורות"

כי עד שלא יובטח שפועלי הבניין מארצה לא , הודיעה
  .לא יגיעו לישראל פועלים, יועסקו בהתנחלויות

ישנם בישראל חוגים פנאטיים שכל עניין הבידוד     
והם מבקרים את נתניהו אפילו , הבינלאומי אינו מרשים אותם

, מבחינתם. על נכונותו לנהל דיון בנושא סידורי הביטחון
מאמרו של " (מהארץ ישראל השל"ור לסגת מילימטר מאס

לחוגים אלה יש ייצוג ). 12.12, "הארץ", ישראל הראל
, ישראל ביתנו,  הבית היהודי–משמעותי בממשלת נתניהו 

  .יעת הליכודרוב ס
הניסיון של קרי לשכנע את ממשלת ישראל , נסיבות אלהב    

 –  של נתניהוכניעה לדרישותיואמצעות ב, להתקדם להסדר
, אזרחיםכמוהו כהגנה על מדיניות המשך הירי ב

הדיכוי של זכויות האדם ו הריסת הבתים, ההתנחלויות
  .שמנהלת ממשלת ישראל הנוכחית, והאזרח

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
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  ' סוג בינםתלמידים ערבים א
  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

על , במתק שפתיים,     שמענו את נציגי הממשלה מדברים
אני רוצה לספר . תמיכתם לכאורה בפתרון של שתי מדינות

במובן , שבתוך מדינת ישראל כבר קיימות שתי מדינות, להם
, 5.9%טלה של סגן שר האוצר התגאה בשיעור אב. החברתי

מגלים ששיעור , אולם כשמבחינים בין יהודים לערבים
ובקרב האוכלוסייה , 4%האבטלה בקרב היהודים הוא 

שיעור החיים בעוני בישראל הוא . 12%- קרוב ל–הערבית 
 .55%- קרוב ל–אולם בקרב הערבים , 22%

לפני .     מציאות מדאיגה זו מתקיימת גם בתחום החינוך
שהוא מבחן , ה"פיזמו תוצאות מבחן ימים פורסמספר 

 בתחומי 15ידיעותיהם של ילדים בני בודק את הלאומי נבי
עולה כי נרשמה מהתוצאות . קריאה ומדעים, מתמטיקה

אולם , בהישגי מערכת החינוך בישראלהתקדמות איטית 
  .OECDמדינות בממוצע הנמוך מ הדירוג של ישראל –עדיין 

שישראל נמצאת במקום , ה מלמדות"    תוצאות מבחני פיז
אולם כאשר מפלחים את .  במדד של קריאה בשפת אם27-ה

, הספר היהודיים ובתי הספר הערביים-הנתונים בין בתי
התלמידים היהודים נמצאים במקום : פעריםה תנחשפת תמונ

כך גם . 56-אבל התלמידים הערבים במקום ה, 21-ה
ידים אולם התלמ, 40-ישראל מדורגת במקום ה: במתמטיקה

  .53- והתלמידים הערבים במקום ה, 26-היהודים במקום ה
 מתמשכתהאפליה זו תוצאה של .     אין מדובר ביד המקרה

ידי אמירות - עלוא ייפתרבעיות אלה ל. כבר שנים רבות
הקצאת אלא רק באמצעות , ידי כוונות טובות- או עלכלליות

-שהממשלה תקבע תכנית רב, נדרש.  מתאימיםמשאבים
לשם סגירת הפער בין חלקיה ,  המתוקצבת בהתאם,שנתית

הרי שימשיכו , אם לא תנהג כך. השונים של מערכת החינוך
לא , במובן החברתי, להתקיים שתי מדינות לשני עמים

  .אלא בתוך מדינת ישראל עצמה, בישראל ובשטחים
  

  )11.12, דיון במליאת הכנסת(
  

  גם ערבית היא שפה רשמית
ובדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מדוע אוסרים על ע    "

שהיא שפה רשמית , במעלה הגליל לדבר בשפה הערבית
, )ש"חד (חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סווידכ "שאל ח, "?במדינת ישראל

ממידע , לדבריו). 11.12(בשאילתא דחופה שהגיש בנושא 
ר הוועדה אוסר על העובדים הערבים להשיב "יו, שהגיע אליו

  . דובר ערבית–ר ממנו אשר חלק ניכ, בערבית לפניות הציבור
) ישראל ביתנו (פאינה קירשנבאוםפאינה קירשנבאוםפאינה קירשנבאוםפאינה קירשנבאום,     סגנית שר הפנים

מדובר "וכי ,  בערביתדיבוראיסור על לא קיים כי , ההשיב
כ סוויד לא קיבל את "ח ".בהחלטה מקצועית בלבד

. 'סיבה מקצועית'תחבא מאחורי תירוץ של בל נ: "תשובתה
בנייה לתקשר אם קל יותר לעובד של ועדה מקומית לתכנון ו

  ". צריך דווקא לעודד את זה–בשפה הערבית עם הפונים 
   

  ?תמדוע אין מקום לעץ אשוח במכללת צפ
בהחלטה  עסקה ,כ חנא סוויד"    שאילתא נוספת שהפנה ח

  נוצרים -על סטודנטים ערבים       לאסור    מכללת צפת הנהלת של 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בכניסה למעונות , לכבוד חג המולד,  עץ אשוחציבלה
 לאסור עליהם להעמיד עצים כאלה פילווא, הסטודנטים

כ "אמר ח, "זה מעשה בזוי ".בחדריהם הפרטיים במעונות
הוצבו חנוכיות בישראל  ציבוריים רבים מקומותב. "סוויד

ישנה מגמה להפוך את המרחב הציבורי . בחג החנוכה
  ".שאינם סמלים יהודייםבישראל לכזה החף מסמלים 

  

    שווה טרור"תג מחיר"
 הפנה שאילתא לשר לביטחון פנים) ש"חד (דב חניןכ "    ח

של , לגבי שני אירועים לאומניים בשבוע שעבר, )11.12(
, שליד צפת,  נאצה גזעניות בכפר עכברהכתיבת כתובות

אנחנו עדים להתרחבות " .גרביה-ובמסגד בכפר באקה אל
מהשטחים לתוך , המסוכנות' תג מחיר'ת ותופעהזליגה של 

האם לא הגיע הזמן והמקום להכריז על הפעילויות . ישראל
מתי יימצאו ? על כל המשתמע מכך, האלה כפעילויות טרור

  .כ חנין"שאל ח, "?חשודים ויועמדו לדין בגין הדברים האלה
 ''''יצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץ,     על כך השיב השר לביטחון פנים

  .הוא רואה פעולות אלה בחומרה רבהי כ, )ישראל ביתנו(
  

      טיפול רפואי הולם לאסירים הפלסטינים
העלה , רופא במקצועו, )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "כ ד"ח    

לדיון במליאת הכנסת את הטיפול הרפואי הירוד לו זוכים 
בשנת . "האסירים הפלסטינים הכלואים בבתי הכלא בישראל

-  מייסר אבו:ים פלסטינבישראל שלושהנפטרו , 2013
 אסירים 208- למעלה מ .חסן טורביורדאת 'ערפאת ג, חמדייה

  .אמר, "פלסטינים נפטרו בישראל במרוצת השנים
 אסירים פלסטינים הכלואים בישראל 1,400- כ,     לדבריו

אני . " הזקוקים לניתוח170וביניהם , סובלים ממחלות שונות
 בו ',בית החולים ברמלה' במה שמכונה כרופא ביקרתי

. זה אינו בית חולים. מתאשפזים האסירים הפלסטינים
כשור שאין בה מ, במרפאה עלובהבמקרה הטוב מדובר  

  ".רפואי וגם לא רופאים מומחים
  

   העסקת עובדים עם מוגבלויות
, ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "ביקר ח) 10.2(    בשבוע שעבר 

 200-בו מועסקים כ, בראשון לציון" כל יכול"במפעל 
, המפעל נקלע לקשיים כלכליים. ובדים עם מוגבלויותע

ופנה למשרד הכלכלה כדי לזכות , נמצא בפני סכנת סגירה
  .בתמיכה שתאפשר לו להמשיך ולפעול

 .גם מסר כלכליוהצלת המפעל הזה היא גם מסר חברתי     "
 יהיו מובטליםאם האנשים שעובדים שם , כי בסופו של דבר

. כ ברכה במליאת הכנסת"אמר ח, "זה יעלה יותר למדינה –
כי יש לתקן את החוק כך שיאפשר למשרד , עוד הציע

לתמוך במפעלים , בשיתוף עם משרד הרווחה, הכלכלה
  .המעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות
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  לי גרין-אלוןמאת 
  

 הפילה הממשלה  שעברשבוע    ב
מספר הצעות חוק שתכליתן קידום 

את ההצעות . שוויון לקהילה הגאה
 פילוה, לענייני חקיקהבועדת השרים 

הבית "  הקיצונימפלגות הימין
  . "ישראל ביתנו"- ו"היהודי

אך , רבים בקהילה הגאה הופתעו    
 אין – למען האמת

. מקום להפתעה
למפלגות 

המרכיבות את 
הממשלה יש 

היסטוריה מתמשכת 
של של הומופוביה ו

. התנגדות לשוויון
אחת מהצעות החוק 

הוכשלה בשבוע ש
הכללת שעניינה  ,שעבר

איסור אפליה על רקע 
 בכל יתמגדרזהות נטייה מינית ו

עלתה , חקיקה האוסרת אפליה
כשזה . הקודמתבכנסת גם להצבעה 

 – התוצאות היו ברורות, קרה
  למרכז הפוליטישמאלשמסיעות ה
 הצביעו בעד) מרצ והעבודה, ש"חד(

, הליכוד(סיעות הימין ואילו , החוק
הצביעו ) ישראל ביתנו והבית היהודי

  .נגד
גם בהצבעה על שוויון לבני זוג     

 :התוצאות היו זהות, מאותו מין
, כים משמאל התייצבו לתמוך"הח
  . כים מימין התייצבו להתנגד"הח
מצד אחד ר שאכ. זה מפתיעאין     

של דרך של צדק חברתי ופרושה 
דרך פרושה ומצד שני , זכויות אדם

 ברור – ערכים אלהשל התנגדות ל
שתי הדרכים תוביל בין איזו מ

, להכרה בזכויות הקהילה הגאה
 .ואיזו תוביל לאפליה ולהומופוביה

  הממשלתיתהקואליצימול ה    
 הכרחי, והמפלגות המרכיבות אותה

לקהילה הגאה יש . לצאת למאבק
ונדרש , שותפים למאבק הזה

  .להושיט להם יד
  
  
  

במאהלים     רבים מאלה שהשתתפו 
, ובהפגנות של המחאה החברתית

אשר היו שותפים שלנו במאבק 
, למען דיור ציבורי

יכולים להיות שותפים 
של הקהילה הגאה גם 
במאבק נגד אפליה 

מי . הומופובית בדיור
את שהפגינו במח

ההורים נגד יוקר 
יכולים , המחייה

להיות שותפים 
של הקהילה 
הגאה גם 
במאבק על הזכות להורות 

  .ולחיי משפחה
  
  
  

יש , וגם במערכת הפוליטית    
החוק היחיד .  שותפיםקהילה הגאהל

 למען שאישרה הכנסת הקודמת
הוא , שוויון זכויות לקהילה הגאה

איסור אפליה בשירות חוק בדבר 
 ותו יזמו חברי הכנסתא, התעסוקה

ניצן , )ש"חד(דב חנין ועפו אגבריה 
).  העבודה(ונחמן שי ) מרצ(הורוביץ 

הצעת החוק  הנוכחיתואילו בכנסת 
, העוסקת בקהילה הגאההיחידה 

היא איסור , שעברה בקריאה ראשונה
שגם היא , אפליה במערכת החינוך

מי . מרצשל ש ו"הצעה של חד
 שתומכים בצדק חברתי ובזכויות

תומכים בהם גם , אדם לכל אזרח
 .עבור הקהילה הגאה

  
  

הדרך היחידה של הקהילה הגאה     
היא להיות ,  זכויותלהשיג שוויון

 למעןחלק ממאבק חברתי רחב 
  .קיצורי דרךאין . חברה צודקת

        
        

  דוקטרינת השלג
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ר שא ,בשיאה של סופת השלגים    
ם קשים ופגעה בין היתר גרמה נזקי

התכנסו , ל ותקשורתמשבתשתיות ח
 הפרשנים , החמימים2באולפני ערוץ 

 ,"אולפן שישי"המכובדים של 
: ישנה-ובפיהם בשורה חדשה

 !ומיד –להפריט את חברת החשמל 
שפתיים אחרי ששילמו מס     

סיכנו ר שא ,לעובדי חברת החשמל
קפצו , את חייהם בטיפול בתקלות

שנים לקרוא להפרטה המגיש והפר
אולם . של משק החשמל כולו

 רובן, העובדה שהתקלות נגרמו
למדת מ, מקריסות של עצים, ככולן

כך -השנואה כל, חברת החשמלכי 
, אליטה הכלכלית והתקשורתיתעל ה

 . האשמה בתקלותהיא לא 
שריפה הגדולה בכרמל בדומה ל    
התקלות הן פרי גם הפעם , 2010-ב

 כאשר יורים בלא. הזנחה ממושכת
את כדור השלג ומסמנים מראש 

מתחלפים , סביבו את המטרה
 ופתאום דווקא מתקני ,התפקידים

 .השיבושים הם האשמים
כדי לדעת אם הפרטת חברת     

שברירי חברות כמה החשמל ל
פרטיות תועיל במשהו לקראת האסון 

אפשר לערוך השוואה פשוטה , הבא
להפרטות של חברות אספקת 

, הביאואלה  .ב"החשמל בארה
,  כמו זה שפקד אותנובאירועי טבע

לניתוק של מיליונים מרשת החשמל 
היעדר - הסיבה לכך. למשך ימים

יבורית ברורה לאספקת אחריות צ
פרטית כל חברה שהרי , שירות חיוני

 .דואגת לצמצם את הוצאותיה שלה
גם במקרה הזה אפשר לחזור     

וללמוד מהמושג שטבעה נעמי קליין 
-הניאו": דוקרטרינת ההלם "בספרה

 שימוש ציני העושחוזר וליברליזם 
באירועי אסון טבעיים או מעשי ידי 

כדי לכפות מדיניות של הפרטה , אדם
 ושל כרסוםחסרת מעצורים 
האסונות הם . בשירותים הציבוריים

,  דעת הקהלעבורגם תירוץ מוצלח 
  . וגם הסחת דעת שימושית

ם  לא כולם קוני,למרבה השמחה    
עמוד . עמדת חסידי ההפרטהאת 

ר שא , המתנגד להפרטהפייסבוק
אומרים תודה "נפתח תחת השם 

 צבר ,"לעובדי חברת החשמל
   .בתוך יוםאוהדים  2,000-מ המעלל

  
  
  
  
  

        שילהשילהשילהשילה- - - - יובל דרייריובל דרייריובל דרייריובל דרייר
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  אין קיצורי דרך
 אשר  אשר  אשר  אשר ,,,, הומופובית הומופובית הומופובית הומופוביתממשלהממשלהממשלהממשלהבהתמודדות מול בהתמודדות מול בהתמודדות מול בהתמודדות מול 

נחוץ נחוץ נחוץ נחוץ     ,,,,כבר חמש הצעות חוק לשוויוןכבר חמש הצעות חוק לשוויוןכבר חמש הצעות חוק לשוויוןכבר חמש הצעות חוק לשוויוןהכשילה הכשילה הכשילה הכשילה 

        מאבק חברתי רחב למען חברה צודקתמאבק חברתי רחב למען חברה צודקתמאבק חברתי רחב למען חברה צודקתמאבק חברתי רחב למען חברה צודקת
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  מרטין פלאוטמאת 
  

חשפה ,     ביום בו מת נלסון מנדלה
המפלגה הקומוניסטית של דרום 

עובדה אותה ) א"מקד(אפריקה 
נלסון : הכחישה משך שנים רבות

יתרה . מפלגההמנדלה היה חבר 
 הוא היה חבר –בעת מעצרו , מזאת

בהודעה שפרסמה . וועד המרכזיה
ט בעת שנעצר באוגוס: "א נכתב"מקד

נלסון מנדלה היה לא רק חבר , 1962
במפלגה הקומוניסטית של דרום 

אלא , במחתרת שפעלה אז, אפריקה
היה גם חבר בוועד המרכזי של 

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

  ".האחרונים
    מנדלה עצמו הכחיש מספר פעמים 

בנאום ההגנה . היה חבר במפלגהכי 
טען כי אינו , 1964 באפריל 24-ב, שלו

. אלא פטריוט אפריקאי, קומוניסט
בכך  להסביר דברים אלהניתן 

מנדלה ושאר הנתבעים במשפט ש
 –ולפיכך , על חייהם, למעשה, נלחמו

. נאחזו במה שיכלו כדי להקל בעונשם
כי הם ניצבו בפני אישומים , יש לזכור

 הטמנת –ובכלל זה , רכבדים ביות
  .מטעני חבלה

 מדוע ,    מה שקשה יותר להבין הוא
א והקונגרס הלאומי האפריקאי "מקד

, לא חשפו עובדה זו שנים לאחר מכן
לאחר שמנדלה שוחרר מהכלא 

שני ? ומשטר האפרטהייד קרס
 .הארגונים מילאו פיהם מים בנושא

חברותו של מנדלה במפלגה 
, 2011-הקומוניסטית נחשפה רק ב

לאחר עבודת מחקר מעמיקה של 
, ההיסטוריון הבריטי סטיבן אליס

שהסתמכה על ראיונות אישיים ועל 
  .נבירה בארכיונים שנפתחו לציבור

    מה ניתן ללמוד מחברותו של 
? מנדלה במפלגה הקומוניסטית

מספיק . מדובר בעובדה חשובה ביותר
לקרוא ברפרוף מקצת ממסמכי 

רס העמדה העדכניים של הקונג
כדי לזהות את , הלאומי האפריקאי

השפעתה של המפלגה הקומוניסטית 

בנייר העמדה החשוב . ושל רעיונותיה
העוסק באסטרטגיה , 2007-שאומץ ב

ובטקטיקה של הקונגרס הלאומי 
נכתב כי דרום אפריקה , האפריקאי

, קולוניאליזם מסוג מיוחד"הייתה 
שבו הן הקולוניזטור והן העם הילידי 

ניסוח זה ". טוריה משותפתחיים בטרי
מהמצע , כמעט מילה במילה, לקוח

  .1962-א ב"שפירסמה מקד

דרום אפריקה אינה מדינה ,     כמובן
מרכזי הקניות . סוציאליסטית

והאופן בו מנוהלים , המפוארים שלה
מזכיר יותר את , המפעלים והמכרות

. המועצות-ב מאשר את ברית"ארה
אולם חבריו הוותיקים לדרך של 

דלה הטביעו את חותמם על דרום מנ
  . אפריקה של ימינו

אשר , לדוגמא, חוקת דרום אפריקה    
 ביוזמת הקונגרס 1996- אומצה ב

מביעה מחויבות , הלאומי האפריקאי
עמוקה לרעיון של בניית חברה 

אך . ללא הבדלי גזע, שוויונית
ההיסטוריה הייתה יכולה להתפתח גם 

, בתחילת הדרך, תקופההייתה . אחרת
בה הקונגרס הלאומי האפריקאי 
פלירטט עם רעיונות של לאומנות 

  .המכוונת נגד הלבנים, שחורה
בנאום ההגנה ,     מנדלה עצמו

תיאר כיצד התפתחו , במשפטו
קומוניסטיות - שהיו אנטי, עמדותיו

הצטרפתי : "בראשית דרכו הפוליטית
ובצעירותי החזקתי , 1944-לקונגרס ב
שהמדיניות המאפשרת בדעה 

, לקומוניסטים להצטרף לקונגרס
ושיתוף הפעולה ההדוק ששרר 
לעיתים בנושאים מסוימים בין 

, הקונגרס למפלגה הקומוניסטית
יביאו לטשטוש מושג הלאומיות 

באותו זמן הייתי חבר . האפריקאית
בברית הנוער של הקונגרס הלאומי 

והייתי בין אלה שהציעו , האפריקאי
  ".ומוניסטים מהקונגרסלסלק את הק

ה     השינוי בעמדותיו של מנדלה הי
ם לאוניברסיטה  נרש1943-ב. איטי

והיה הסטודנט השחור , ביוהנסבורג
חוויה זו . היחיד בפקולטה למשפטים

ייתה עלולה להיות חוויה קשה ה
התיידד ,  לומד שםבעודואך . תומנכר

עם קבוצה מגוונת של שחורים ולבנים 
ו 'וביניהם ג, טהשלמדו באוניברסי

כולם היו . ואחרים, רות פירסט, סלובו
עמדותיו , בהדרגה. פעילים בשמאל

, כפי שתיאר זאת. של מנדלה השתנו
  :במשפטו, שנים לאחר מכן

היו עשורים רבים משך     "
הקומוניסטים בדרום אפריקה הקבוצה 

חבריה היו הפוליטית היחידה ש
 כאל בני שחוריםמוכנים להתייחס ל

הם אלה שהיו . אל שוויםאדם וכ
לשוחח , מוכנים לסעוד בחברתנו

הם היו . לחיות ולעבוד איתנו, איתנו
הקבוצה הפוליטית היחידה שהייתה 

  שחוריםיםאם אפריקמוכנה לפעול ע
למען השגת זכויות פוליטיות ולמען 

  ."הכרה חברתית
    בזכות ההיכרות והעבודה 
הפוליטית המשותפת עם 

לא רק העמדות השתנו , הקומוניסטים
אלא של הקונגרס , של מנדלה עצמו

בלעדי . הלאומי האפריקאי כולו
אין , תרומה זו שתרמו הקומוניסטים

זה מובן מאליו שהקונגרס הלאומי 
 את 1955-האפריקאי היה מאמץ ב

: שנפתחה במילים, "אמנת החירות"
דרום אפריקה שייכת לכל מי שחיים "

  ".שחורים ולבנים, בה
מתאבלים על מותו של     בעוד אנו 

עלינו לזכור ולהוקיר את , מנדלה
התפקיד החשוב שמילאו 

  האדםעםשהתיידדו , ניסטיםהקומו
  . והשפיעו עליוהדגול הזה

  
  

מרטין פלאוט הוא מרצה באוניברסיטת 

  המאמר פורסם בשבועון הבריטי . לונדון

 )10.12 ("ו סטייטסמןני"

 

 

  

  תו של  חברומשמעות

  יסטיתמפלגה הקומונב לסון מנדלהנ
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  שפת ההר נאלמה
  

            לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
 

התקבץ קהל בקומה שמתחת לאולם , הסוער' בצהרי יום ו    
ההצגות של , לפני שלושה חודשים, אליו עברו, החדש

 אשר מאז הקמתה – האקדמיה. האקדמיה לאמנויות המופע
וביניהם גם מועדון הגדה ,  נדדה בין חללים שונים2010-ב

 ,אביב-וב בית אלפא בתלת מקומה ברח קבעה א–השמאלית 
בבניין סמוך הוכשר . בתחילת שנת הלימודים הקודמת

 שפרט להצגות בית ,בחודשים האחרונים אולם הבית החדש
  .  'הצגות פרינגגם הספר לתיאטרון מארח 

 עורר ,היה להגיע מירושליםאמור  ש,גל ביטולים של קהל    
לא ' 48 הבליע שמאז ,אברהם עוזאברהם עוזאברהם עוזאברהם עוז ,במאי ההצגה. דאגה

סביב השולחן הרחב גלשה . הייתה ירושלים נצורה כך
  ועוז הדגיש שלצד הביקורת שלו,השיחה להרולד פינטר

 שמחזותיו ודבריו חשוב היה לפינטר, כלפי מדיניות ישראל
יום לפני שנשא את נאום פרס נובל כי סיפר הוא . יושמעו כאן

כדי שיתרגם אותו ,  אל עוזשלח אותופינטר , המפורסם שלו
  ".הארץ" לטובת קוראי ,ריתלעב

שנמנה , וליאנו מרוליאנו מרוליאנו מרוליאנו מר''''גגגג ו שלההפקה השנתית לזכר, אם כך    
הוקדשה השנה לשניים ממחזותיו ,  מורי האקדמיהעם

 לפני ." ההרשפת"-  ו"ועפראפר " –הקצרים של פינטר 
 ,"בית ברנרדה אלבה " ההצגהרת זושנתיים הוצגה במסג

ציד " ההצגה  ולפני שנה הוצגה,מוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכריבכיכובו של 
ר שא ,רצף ההפקות מצביע על תיאטרון פוליטי". המכשפות

מגיב בדרכה של הטרנספורמציה האמנותית לתהליכי עומק 
  .בחברה הישראלית

 בחר לשלב ,עיבד וביים את ההצגה, שתרגם, אברהם עוז    
כרוביץ ויובל כרוביץ ויובל כרוביץ ויובל כרוביץ ויובל טל בלטל בלטל בלטל בל  שהולחנו בידי,בה שירים מאת פינטר

המלווה הנוחות -הקל על איאין בשירים המולחנים ל. מסנרמסנרמסנרמסנר
נראה כי מילותיהם וההופעה . מחזותיו של פינטראת 

ר שא ,הקברטית שלהם מעוררים קומה נוספת של משמעות
כמו מעין כח ליבידנלי . מתמללת את מה שנרמז בין השורות

חותר לטוות משמעות מתוך דיוק ומתוך ר שא ,מלא חיים
גחכה של דעה רצון לדברר רגש או מחשבה או התנגחות או ה

  .קדומה או מוטיבציה רווחת וקלישאתית לאלימות
אך ניכר שהנוכחות , האלימות נוכחת במלוא עוצמתה    

בדמות , טית שלה טומנת בחובה הקלה מסוימתהדומיננ
 ובכך להבחין מי ,האפשרות להצביע על קיומה של האלימות

במהלך ההצגה .  ובאיזו רטוריקה,מפעיל את הדיכוי ועל מי
לא הייתי יכולה להימנע מלחשוב על נישול " שפת ההר"

 כפי ,בידי המדינהאדמתם ומאורחות חייהם הבדואים מ
   .הזנגנלמרבה השמחה ר שא ,שהתבטאה בתוכנית פראוור

ן זמין  הן קורב,דמויות הנשים כפי שהן מוצגות על הבמה    
 "אפר ועפר"-רבקה ב –ה קורבניותן של דמויות אל .וחלש

מתעצמת בד  –" שפת ההר"-והנשים שנמנע מהן לדבר ב
 כאשר נראה ,ילויי דאגה ותחושת כבוד מדומיינתבבד עם ג

קורבן היא מה שמחדדת את /כי היכולת לדבר את ההקרבה
- כאן מסייעים להעמקת התחושה קטעי וידאו.היותך כזאת

באחורי מוקרנים  ה,קורין בלמור סוויסהקורין בלמור סוויסהקורין בלמור סוויסהקורין בלמור סוויסהשיצרה , ארט
 שאינם ,הבמה ומאפשרים ויזואליזציה של מסרים נרמזים

  .מתווכים ישירות במילים

  
  

  
  

  הרולד פינטר / שירים
  
  

  אברהם עוז: עברית
  

  זר
  ַעל ֲאֶׁשר ָנַגְעּתָ 
  ְּבִלָּבּה ַעד ֵהָּנה
  ַעל ֲאֶׁשר ִּכִּביתָ 

  .ֵאׁש ְּפִריָדָתה ִמֶּמִּני
  ַעל ֲאֶׁשר ָּפַגְעּתָ 

  ְגַזרְוֵהד קֹוִלי נִ 
  ֶׁשָּבאָת ְּפִניָמה ַעל

  .ַוֲאִני ְּכָזר
  ַעל ֲאֶׁשר ִּפִּתיתָ 

  ִּבְמעֹוף ַהְּמֻטֶּטֶלת
  ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרְצָּת 
  ֲחלֹוָמּה ִּפי ֶאֶלף
  ַעל ֲאֶׁשר הֹוֵריתָ 

  ִמּלֹוֶתי ֹחק
  ַעל ֲאֶׁשר ִּדִּמיתָ 

  ַעְפַעֶּפיָה ְלִצינֹוק
  ֲאֶׁשר ֵהַפְצּתָ  ַעל

  ֶאת ֵהִדי ְּכֵאד
   ֲאֶׁשר ִנַּפְצּתָ ַעל

  זּוג ְּבֵאין לֹו ֵהד
  ַעל ֲאֶׁשר ָּגַזְרּתָ 

  ַאְלְמנּות ֵאין ֵׁשם
  ַעל ֲאֶׁשר ֵהַּזְרּתָ 
  אֹוְת ִּכְמַנֵחם

  ַעל ֲאֶׁשר עֹוַרְרּתָ 
  .ַרַעם ְלסּוָפה

   –ַעל ֲאֶׁשר ָנַהְּגָּת 
  . ֵאין ָׂשָפה

  

  אל תביט

  .ַאל ַּתִּביט
  ָהעֹוָלם ִמְתמֹוֵטט

  .ַאל ַּתִּביט
  ָהעֹוָלם ְמַכֶּבה ֶאת אֹורוֹ 

  ,ּוַמְבִליַע אֹוָתנּו ַּבּבֹור ַהּׁשֹוֵתת
  ,ַמֲחִניק ּוַמֶּכה, ֲאֵפָלה ְוַצְלָמֶות

  ָׁשם ָנִמית אֹו ָנמּות אֹו ִנְרֹקד אֹו ִנְבֶּכה
  אֹו ִנְצַעק אֹו ִנְגַנח ְּכמֹו ַעְכָּבר נֹוָאׁש
  .ְלָבֵרר ַמה ַהְּמִחיר ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש

  שפת ההר/ אפר ועפר 
  הרולד פינטרמאת 
   בדצמבר18', יום ד

  אולם האקדמיה לאמנויות המופע
  אביב-תל, 13בית אלפא ' רח

 03-9400333 :הזמנת כרטיסיםל
ל "או בדוא, 073-2100945או 

academiakupa@gmail.com 



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת
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הממונה מטעם הממשלה על , בני בגיןבני בגיןבני בגיןבני בגיןהשר לשעבר     
" להסדרת התיישבות הבדואים בנגב"חוק הקידום הצעת 

 ,)12.12(הודיע בשבוע שעבר , ")פראוורתכנית "המכונה (
כי , אביב-עיתונאים מיוחדת שכינס בקריה בתלבמסיבת 

 ראש בגין הודיע כי. הדיון בהצעת החוק בכנסת ייפסק
ככל . חוקטיפול ב את הקפיאת המלצתו לההממשלה קיבל א

. המשמעות היא כי החוק במתכונתו הנוכחית ייגנז, הנראה
" אך לפעמים צריך להכיר במציאות, עשינו כמיטב יכולתנו"

 .הצטער בגין

: בירך על הודעתו של בגין) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
מערכה , בכנסת ובציבור, בחודשים האחרונים ניהלנו"

 ששמעותו המעשית הייתה נישול וגירוחוק שממורכבת נגד 
בתוך הכנסת . של אלפי אזרחים בדואים מכפריהם ומבתיהם

קידמנו שיתופי פעולה חוצי מפלגות כדי להראות שקיימת 
הצענו להשאיר בצד את . חלופה צודקת ומעשית הרבה יותר

 שאין אפשרות לפתור אותה ,ויכוח על הבעלותוסוגיית ה
הסדרה תכנונית הוגנת לקדם במקומה  ו,בתנאים הנוכחיים

 תוך מתן פתרונות אמיתיים למצוקות ,מוכרים-לכפרים הלא
אני מקווה שזה יהיה סופו של פרק . היוםשעמן הם הקשות 

-ערביםארוך של עימות בין המדינה לבין האזרחים ה
  ".בדואים ופתיחת דף חדש של הידברות איתםה
  

  הסכם קיבוצי באגודה לזכויות האזרח
באגודה לזכויות שעבר שבוע בהסכם קיבוצי נחתם     

כוח "ארגון המאוגדים ב, עובדות ועובדי האגודה. האזרח
, בנוסף. 11%ייהנו מתוספת שכר ממוצעת של כ , "לעובדים

,  כגון קביעת תגמול על ותק,ההסכם כולל תנאים סוציאליים
 תהליכי קבלת העובדים של, הורה- משרתה שלהסדרוכן 

השכר באגודה כי , עוד נקבע.  מנגנון הפיטוריםשללעבודה ו
 75%כי ו, מהניהול ומטה, 1.8באותו הוותק לא יעלה על פי 

 .מהעובדים ימצאו באותה רמת שכר

אני מקווה שההסכם הקיבוצי שנחתם באגודה יהיה מודל "    
עבור המגזר השלישי בכלל וארגונים חברתיים בפרט שילכו 

  .ועד העובדיםר "יו, אהוד עוזיאלאהוד עוזיאלאהוד עוזיאלאהוד עוזיאלמסר ". בדרכנו
  

   מנדלה בנצרת ש"רחוב עהתנגדו ל
סמל המאבק ,     לאחר שנודע דבר מותו של נלסון מנדלה

יזמה חברת מועצת העיר , אפריקה-נגד האפרטהייד בדרום
  .שמו רחוב- הצעה לקרוא על,)ש"חד (חולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאווי, נצרת

בישיבתה הראשונה לאחר ,     בדיון שקיימה מועצת העיר
 הכוללת –הצביעה הקואליציה העירונית , )11.12(הבחירות 

עלי עלי עלי עלי ד ואת רשימתו של "את בל, את התנועה האיסלאמית
 נגד ההצעה לקרוא רחוב על –שנתמך בידי הליכוד , סלאםסלאםסלאםסלאם

  .שמו של מנדלה
 תאמץ מועצת העירלפיה ש הצעה "    עוד יזמה סיעת חד

עמדה עקרונית נגד התכניות הממשלתיות לגיוס צעירים 
-ד במועצת העיר הסבירו ש"חברי סיעת בל. ערבים לצבא

 – קולות הקואליציה העירוניתוב, "אין זו העת לעשות זאת"
  .סדר היוםעל הוסרה ההצעה מ

  

  מאות סטודנטים לאדריכלות הפגינו
את ) 11.12(מאות סטודנטים ואדריכלים צעירים השביתו     

, א"בתחמשת בתי הספר לאדריכלות בישראל והפגינו 
 את תקנות ההתמחות החדשות והמחמירות שנותלבדרישה 

בשביתה חברו יחד התאחדות . שמחייב משרד הכלכלה
-אוניברסיטת תלב, אגודות הסטודנטים בטכניוןוהסטודנטים 

  .ו"מכללת ויצבבצלאל וב, אביב
את למשך שלוש שנים  כובליםהחדשים תנאי התמחות     

, האדריכלים הצעירים למספר מצומצם של משרדים מאמנים
ויוצרים פגיעה ביכולת האדריכלים הצעירים להתמחות 

  . באופן מקצועי ולהתפרנס בכבוד
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , א תשלוםלל, 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

 

 

 

 

  

 המחאה ניצחה את פראוור
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 המחאה ניצחה את פראוור


