
  

טרם , "אביב הערבי"- במלאות שלוש שנים ל

הושגה דמוקרטיזציה וטרם נפסקה שפיכות 

 האם הוועידה ● הדמים ברבות מהארצות

  ?נבה תסמן שינוי כיוון'הבינלאומית בז
 

    שלוש שנים מלאו לתהליך הפוליטי המורכב שזכה 
, שהוליד תמונות שנצרבו בתודעה, "האביב הערבי"לכינוי 

עלי בתוניסיה - בןטרותם של הנשיאים דוגמת התפ
ר שאגם תמונות הוליד " האביב הערבי" .ומובארק במצרים

ואינן מככבות עוד בעיתונים , הספיקו להישכחכבר 
דוגמת הדיכוי האלים של ההפגנות העממיות , ובטלוויזיה

  . ב"בתמיכת ארה, שנרמסו בידי חיילים סעודים, בבחריין
" האביב הערבי"אירועי  את ת    אחת הארצות אשר חוו

נפתחה , בשבוע שעבר.  זו סוריה–כטרגדיה מתמשכת 
סה שכונ, "2נבה 'ז "המכונהבשוויץ הוועידה הבינלאומית 

המלחמה המתנהלת . במטרה לשים קץ לשפיכות הדמים
 ובכללם מיליוני –על קורבנותיה הרבים , על אדמת סוריה

מדים לטרגדיה אנושית בעלת מיהפכה  –פליטים ועקורים 
הישרדותה של מוטלת , מבחינה פוליטית. היסטוריים

  . סוריה כמדינה וכאומה על כף המאזניים
וסיכם , י"התכנס הוועד המרכזי של מק,     לפני כשנתיים

, את הניסיון שנצבר במלאות שנה להפגנות במצרים
מפני התריע הוועד המרכזי . ובארצות אחרות, בתוניסיה

 ומפני האסון ,וריה בסהמתפשטתמלחמת האזרחים 
את גם הוועד המרכזי הוקיע  .זרהשתמיט התערבות צבאית 

 ושל ממשלת יהקורטשל , ה הערביתהירתמותן של הליג
 ,ו"של נאט ום של הממשל האמריקאי לעגלתישראל

כפות בסוריה ממשלה אשר תהיה נוחה במטרה ל
  .אך רעה לעם הסורי עצמו, לאימפריאליזם האמריקאי

,  בדרישות הלגיטימיות של בני העם הסוריאנו תומכים"    
למען חירויות  ,הנאבקים נגד הדיכוי וסתימת הפיות

זרה והמתנגדים להתערבות , דמוקרטיות וקידמה חברתית
יש חוגים באופוזיציה ... בענייניה הפנימיים של מולדתם

אשר , שרוב הנהגתם נמצאת מחוץ לסוריה, הסורית
משרתים אינטרסים זרים וקוראים להתערבות זרה בענייני 

יה קורטאלה מנהלים מערכה מזוינת בתמיכת חוגים . ארצם
, ודוחים כל יוזמה לניהול דיאלוג... ובמימון מדינות הנפט

  .י"ת של מקנכתב אז בגילוי הדע, "יחסוך בחיי אדםר שא

מדגישה ,     התמשכותה של המלחמה משך שנתיים נוספות
מדיני של ביתר שאת את האקטואליות של הקריאה לפתרון 

ואת הדחייה הגמורה של הבחישות ,  ההרסניתהמלחמה
צבאיות -האימפריאליסטיות ושל השימוש בדרכים כוחניות

  .כדי לתת מענה לשאלות חברתיות ופוליטיות
, תנועות פונדמנטליסטיותסוריה צצו ב, לפושח    בשנתיים 

את הזרמים אשר אינם , לעיתים בכוח,  להשתיקתעלוושפ
של פירוקה ופירורה של , שותפים לחזון של מדינת הלכה

. ושל דיכוי נשים ומיעוטים לאומיים, סוריה לפי עדות
עשו כל , אעידהק- אלקשורות בארגון אשר , קבוצות אלה

 ואין זה מקרה, מות בינלאומיותוז כדי להכשיל ישביכולתן
הפסקה מיידית של שפיכות הדמים " .שנהגו כך

מית  הערובה לשמירת אחדותה הלאון ה,ודמוקרטיזציה
לסיפוק זכויותיהם של בני העם  ,והטריטוריאלית של סוריה

קבעה אז , "ולהגנה עליה מפני התערבות מבחוץ, בסוריה
סיון מצד  נינבה היא'ות לכינוס בזתנגדהה,  לכן.י"מק

  .הקבוצות הקיצוניות להבטיח כי שפיכות הדמים תימשך
ש בגדים ותרומות "דאספו פעילי ח, האחרונים    בחודשים 

המתגוררים בתנאים קשים במחנות , עבור הפליטים הסורים
היא , אולם התרומה המשמעותית שיש לתרום. בצפון ירדן

ופי חריש את תלהבטיח כי קול התבונה י: התרומה הפוליטית
חרף הניסיונות ,  תוביל למיפנהנבה'כי ועידת ז; המלחמה
כדי . וכי השקט ישרור בסוריה ובשכנותיה; להכשילה

מדינית יש להתעקש לצייר את התמונה ה, להצליח בכך
שתנאי , וגם להתעקש להזכיר, על מלוא מורכבותה, מלאהה

  .הגולן הסורילשלום באזור הוא נסיגה ישראלית מלאה מ

  2014 בינואר 29, 5    גיליון

  נבה'פותח את השיחות בז, מון- באן קי, ם"ל האו"מזכ
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   התיכון- המזרחלאס וגאס של 
 –בעד הדגם של לאס וגאס . אני מאוד בעד קזינו בישראל"

אני חושב . לעשות ממנו פאר היצירהו ,לקחת שטח במדבר
אני לא בא ? מי יהיו בעלי הקזינו. שזה דבר טוב וחיובי

 זה בעיני. מהאסכולה שדורסת ורומסת את היוזמה הפרטית
  ". דבר מסוכן לכלכלה הישראלית

  )2.1, "ערב-ערב"במקומון האילתי , סגן השר אופיר אקוניס(
        

  אין דין ואין דיין 
יש להם תחמושת , בארץ הם מסוכנים הבדואים והערבים"

הם גם  ,לא רק זה. ונשק מוסתרים מתחת לבתים בבונקרים
הן נותנים ל, פוגשים אותן, 15-12 לוקחים בנות ישראל בגיל

שיתבוללו , מטרתם להרוס את בנות ישראל. אותן כסף וקונים
ְשָפחֹות כדי להשפיל את   ואחר כך לעשות אותן,עם הגויים

לאסוף את הבנות שנפלו  –ממשלת ישראל  .העם היהודי
בגלל כסף הן נפלו  !ןלהציל אות, בידי גויים ולעזור להן

אין בנושא של התבוללות והרס בנות ישראל אין דין ו .בפח
עוד לא היה כתוב שגוי פגע בילדה קטנה ועצרו אותו . דיין

לשמור על  –כל אמא ואבא  .טוהביאו אותו למשפ
    .!"בנותיכם

  )6.1, "כיכר השבת"אתר , ארצי-הרב ניר בן(

  

  הסבר פניך לתייר
רק תעזבו את הילדים , אתם יכולים להיות רגועים ברוסיה"

  ".תניחו להם. בצד
ותיירים  במסר לספורטאים,  פוטיןירולדימ, נשיא רוסיה(

  )19.1, "וואלה ",י'בסוצ המגיעים לאולימפיאדת החורף הומואים

  

   "דמות מורכבת"רק , לא? פושע מלחמה
 שהשפיעה מאוד , דמות פוליטית מורכבת הואאריאל שרון"

. על ישראל כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותה היום
  ."יהי זכרו ברוך, תנחומים למשפחה

  )11.1, מרצ, כ תמר זנדברג"ח(

  

  יש לנו ארץ נהדרת : מומחה המודיעין מעריך
עם כל הבעיות , כנראה שבכל זאת יש לנו ארץ נהדרת"

פעולות השמאל הישראלי רק ממחישות  .והעיוותים והצרות
כך יגבר , דחקישי ככל. מדוע הוא נדחק לשוליים הפוליטיים

 ל הקיצוניתסכולו וייסגר הפער בין השמאל הציוני לשמא
ך ך ומחריביימהרס': על זה האחרון יפה הפסוק. ציוני- האנטי

  ".'ממך יצאו
  )13.1, "מעריב",  עמוס גלבועואיםמילבאלוף -תת(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ?ומה עם ניצולי השואה
    כלי התקשורת עסקו בתקופה האחרונה בנושא היחס 

 העוני אודותעל והתפרסמו נתונים , לניצולי השואה
הדיון הציבורי בנושא זה גבר . והמצוקה שמקצתם חווים

.  בינואר27-אותו מציינים ב, לקראת יום הזיכרון הבינלאומי
שוחרר מחנה הריכוז אושוויץ בידי , 1945בשנת , בתאריך זה

  . הסובייטיהצבא האדום
,     כאשר בוחנים את מדיניות המיסוי של ממשלת נתניהו

זהו ציבור , רואים כי אחד הציבורים הנפגע קשות ממנה
החלטת ממשלה .  ניצולי השואה–ובכלל זה , הגמלאים

אינה רלוונטית עבור מי שאינו  –כנסה הת מס הלהפחית א
העלאת , ואילו צעד אחר עליו החליטה הממשלה. מועסק

, ד הפוגע באופן רוחבי בכלל הציבורהוא צע, מ"המע
גם המגמות . ובמיוחד במי שמתקיים מהכנסה צנועה

 דוגמת – הן מגמות שקשישים להפרטת מערכת הבריאות
  . נפגעים מהן במיוחד–ניצולי שואה 

אותה הממשלה המשתמשת תדיר בזיכרון השואה ,     לכן
שלה השנויה במחלוקת כדי להצדיק את מדיניות החוץ 

הם גבולות ' 67גבולות ", "אד הוא היטלר'ינגאחמד("
ביחסה , פוגעת יומיום בזיכרון השואה, )'וכו, "אושוויץ

  . החיים בינינוהמבזה אל הניצולים

 ירושלים, צבי תבל
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  ייסורי בנט
  
  
  
  

 מצוקתו של נפתלי נוכח תחושת סיפוקלא לחוש שקשה     
ה משותפת  חתמו על קריא מוביליםמאה אנשי עסקים. בנט

רחוקים ביניהם רבים . פלסטיני-לסיום הסכסוך הישראלי
ביניהם גם כאלה המפעילים מצויים ו, מלהיחשב אנשי שמאל

שמדינת ישראל , ם מבינים החותמיכל. עסקים בהתנחלויות
רוצה להיות חלק היא ואם , עצמה מהעולםלא יכולה לנתק 
 .עליה לקבל על עצמה את הכללים – ממשפחת העמים

נדחק לפינה ונאלץ להשליך בוץ על בנט , במצב שנוצר    
ינית תרסק את כלכלת מדינה פלסט, לדבריו. חותמי קריאה זו

הכלכלה  –בכל פעם שהיה גל פיגועים כי  ,טעןהוא . ישראל
חמור פוגע  שמצב ביטחוני ,אין ספק .המקומית נפגעה קשות

: הטיעון שלו הוא דמגוגי אבל .בכלכלה ובכל מה שמסביב
לא מחו על כך שהכלכלה נפגעה במלחמות אותן נט וחבריו ב

דוגמת מלחמת לבנון השנייה או , יזמה ממשלת ישראל
הקשר בין המצב , מבחינתם. המבצעים הצבאיים בעזה

, עשיית שלום-המדיני למצב הכלכלי מוזכר רק כנימוק לאי
  .יציאה למלחמה-ולא כנימוק לאי

ו במקרה של הקמת לפי, בנט מהלך אימים בעזרת תסריט    
גוריון ייאלץ -ייתכן שנמל התעופה בן, מדינה פלסטינית

אולם אם ישראל לא תשנה . עקב הפגזות ממזרח, להיסגר
ייסגר ייתכן כי נמל התעופה , באופן יסודי את מדיניותה

 הסטאטוס קוושהמשך , מסתמן.  בידוד בינלאומידווקא בשל
החתים  המדינות שאינן מוכנות ללגידול מספריוביל 

אשר ,  את החותמת של מדינה כמו ישראלןבדרכונים שלה
  .ממשלותיה מתעקשות להנציח את הכיבוש

  
  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  רלית לקראת סיפוח גנהחזר
  

  

  

  

  

  

  

  הימין שבשלטוןמתכניות הטיהור האתני בבקעת הירדן חושף טפח 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שילה- יובל דריירמאת 
  

יפים ' שורה של גה הגיע, בינואר9 ,בבוקר יום רביעי    
צבאיים מלווים בדחפור אל כפר רועים פלסטיני זעיר בבקעת 

 שהוא ,כך קטן- הכפר כל. ליהחירבת עין כרזבשם , הירדן
נשכח בכמה סקרים ומפקדי אוכלוסין שערכו הרשויות באזור 

בזמן .  בתי אב3- נפשות ב25ל וומתגוררים בו בסך הכ, בעבר
והם נותרו ללא ,  הרס הדחפור את בתיהם של התושבים,קצר

 שביקר "בצלם"בתמונות שצילם צוות של ארגון . קורת גג
ציהם האישיים מוטלים על  ניתן לראות את חפ,במקום

, את תושבי הכפר. חשופים מול השמיים, הקרקע הצחיחה
המתפרנסים מרעיית צאן וחיים ללא תשתיות של 

לחיות את ו להמשיך יםנסמ, מים זורמים או חשמל
לעבוד , חייהם במצב סוריאליסטי ובלתי נתפס

 .ולטפל בילדיהם
 את חבר העין כרזליה הביאשל ההריסה     

ליזום פניה דחופה ) ש"חד ( חנין חנין חנין חניןדבדבדבדבהכנסת 
, שלו הסמכות באזור, טחוןילשר הב

בדרישה שלא להפקיר את תושבי הכפר 
ללילה אחד אפילו לא תחת כיפת השמיים 

פניה הצטרפו  הלא. ולספק להם פתרונות, נוסף
זהבה זהבה זהבה זהבה , )עבודה (כבלכבלכבלכבלאיתן איתן איתן איתן גם חברי הכנסת 

אך . )מ"רע (צרצורצרצורצרצורצרצוראיברהים איברהים איברהים איברהים וווו) מרצ (גלאוןגלאוןגלאוןגלאון
אלא ,  רק שלא התרגש מהפניההשר יעלון לא

 – ל אל מקום סמוך לכפר"שלח את כוחות צה
שם הקים הצלב האדום אוהלים כמחסה זמני עבור 

 .והורה להרוס גם אותם – התושבים
  
  

הסיפור הקטן והשכוח של עין כרזליה הוא חלק מסיפור     
. נרחב יותר של תושביה הפלסטינים של בקעת הירדן

רבת ירזא יהכפרים חאת ל גם " צהבחודשים האחרונים הרס
כשהאחרון הוקם מחדש לאחר מאבק משפטי , וחאלת מכחול

 יש כפרים רבים ,מלבדם. ופעילות דיפלומטית אירופית
 כדי לערוך ,ל מפנה את יושביהם מדי פעם"אחרים שצה

, ומאפשר להם לחזור לאחר מכן, אימונים צבאיים במקום
, במקביל. ם לצמיתותוגם הם עשויים בכל רגע להיות מגורשי

ברוש " בשם בצפון הבקעה קמה לאחרונה התנחלות חדשה
  .  עשרות מתנחליםלהתגורראליה עברו , "הבקעה

  
  

הסובלים  ,ל כמה כפרים בעיה נקודתית שברור שזו אינה    
 כי זה מימוש בפועל של כוונות ,יתכן מאודי .מהתעמרות

 כוונות ,עם או בלי הסכם, הימין לספח את הבקעה לישראל
 .שהממשל האמריקאי כבר העביר מסרים חיוביים לגביהן

  
  
  

גם סיפורה של בקעת הירדן בכללותה הוא חלק מסיפור 
זה אותו שטח . גדה המערביתב Cשל שטח  -רחב עוד יותר 

כעל , בשנים הראשונות לאחר הכיבוש, שעל רובו הוכרז
סומנו שטחי השיפוט הנרחבים של בשטח . "אדמות מדינה"

, נותר בידי ישראלהוא ולכן בהסכמי אוסלו , נחלויותההת

ובפועל תוך ניסיון בלתי פוסק לספחו , לכאורה באופן זמני
  . יהיבהסכם או בכפ, באופן רשמי לישראל

את הרטוריקה הריקה בדבר סיפוחה המלא של הגדה     
שממילא לא עמדה מאחוריה מעולם נכונות  – המערבית

החליף הימין הקיצוני בתוכנית  – לשאת בתוצאות המהלך
: מסוכנת יותרגם אבל ממשית יותר ולכן , מצומצמת יותר

 המצומצמים ,B- וAולהכריז על שטחי , Cלספח את שטחי 
חסרת כל ריבונות של " מדינה פלסטינית"על  כ,והמקוטעים

ואין זה הכרחי שתושלם (תקדם יתוכנית זו יישום אם . ממש
מעותי ביותר של תוכנית  יהיה זה הקיבוע המש,)לגמרי

שהיה המודל ברוח , הבנטוסטניזציה של הגדה המערבית
-מדינותאז הוקמו , אפריקה בתקופת האפרטהייד-בדרום

 החלשת העם המדוכאשל שחורים לשם לכאורה 
 .הדיכוי על כנומשטר והותרת 

כוונות אלה של הימין מסתייעות היום     
ות  כפי שראינו בשבוע,בכלים של טיהור אתני

וכפי שמתבצע מדי , האחרונים בבקעת הירדן
ובכפרים מבודדים , פעם גם בדרום הר חברון

- כמו נבי סמואל וערב אCשנותרו בשטח 
צעדים שמבצע ה צריך להתייחס אל ,לכן. רמדין

א פחות  ללאכ, בשירות הממשלההצבא יום כ
 מימושה של תוכנית פוליטית של הימיןאשר מ

קונצנזוס גד הנלחם ישמטרתה לה, שבשלטון
בקווי הקמת מדינה פלסטינית בדבר הבינלאומי 

זו תוכנית פוליטית שראשיתה . 1967 ביוני 4-ה
" גושי התנחלויות"ברעיון הבעייתי של השארת 

, המשכה ברעיון סיפוח הבקעה, בידי ישראל
לאחרונה הודיע  –כדי להגדיש את הסאה  –כעת ו

מודות לרמאללה הצ, גם התנחלויות אזור בית אלכי  ,נתניהו
 .שאר בידי ישראלישעתיד לה" גוש התנחלות"הן , מצפון
זו " המדינה הפלסטינית"-במצב זה מייוותר  כל מה ש,כלומר

 . בתוך ים של סיפוח,שרשרת איים של ריבונות פלסטינית
, תחת חסות אמריקאית, לכאורה-ומתן-בזמן שהמשא    

רוא נוטים חלקים בשמאל לק, ממשיך לדשדש לשום מקום
 ,ברור שבתנאים הנוכחיים. להמשך הדיונים ולהגעה להסכם

מול . ריון המדומה יוליד תינוק אמיתייאין סיבה להאמין שהה
הכרזות החוזרות והנשנות של התמונות ההריסה בבקעה ו

חייב השמאל בישראל לחזור ולהתעקש , הימין בדבר סיפוח
, הפתרון המדיני היחיד שהוא גם ריאליסטי וגם צודקעל 

ית עצמאית בגבולות הקו המתבסס על הקמת מדינה פלסטינ
פירוק כל ההתנחלויות וחומת , שתי בירות בירושלים, הירוק

ופתרון בעיית , שחרור האסירים הפלסטינים, ההפרדה
  .ם"הפליטים בהתאם להחלטות האו

  

סולידריות עם ומחאה פעולות   השמאל בישראל ליזוםל    ע
למים בקורת הגג שלהם את משאשר פלסטינים התושבים ה

אסור להפקיר את השטח למאבק בין . מחיר תוכניות הסיפוח
הקול . דומה לבין ההתלהמות הימניתמ-מ"והתומכים במ

  .שמעיחייב לה –לכיבוש וף שדורש פתרון אמיתי וס, האחר
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  ולא בצבא, להאמין באדם
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

 –תיקון (אני גאה להציג את הצעת חוק שירות ביטחון     
מדינה , בנסיבותיה של מדינת ישראל). פטור מטעמי מצפון

הדתי , הן מבחינת הרכבה האתניהטרוגנית באופן מיוחד 
ית והפוליטית  והן מבחינת המסורת התרבות,והלאומי

לקיומה של מערכת  כפולה חשיבות נודעת, המתקיימת בה
חוקתית המגינה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון 

אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר הזה . והבחירה של כל אזרח
אשר מהווה בעיה קשה עבור , היא סוגיית השירות הצבאי

עת הצ.  מבחינה מצפונית ומבחינה לאומית,אזרחים רבים
 .חוק זו נועדה לתת מענה לבעיה הזו

שירות -מכיר באמונה הדתית כסיבה לאי הקייםהחוק     
בתשתית ערכית גם אין שום סיבה שלא תהיה הכרה . בצבא

הניסיון של השנים . מצפונית כסיבה לפטור משירות צבאי
על הצבאי ירות לא ניתן לכפות את השכי , האחרונות הוכיח

ובכלל זה על , ים לשרתריכצ  שאינםהגיעו למסקנהאזרחים ש
ועל אלה שאינם , אלה המסרבים מטעמים פציפיסטיים

לא ש, כיבוש עם אחרמאמץ של מעוניינים לקחת חלק ב
לא רוצים לעמוד ש ו,רוצים לשאת נשק נגד עם אחר

 . במחסומים ולנהל סגרים נגד אוכלוסייה שלמה
אנשים האלה העדיפו להיכנס לכלא פעמים רבות     

רק לפני כמה . נאמנים לאמונתם ולמצפונםהישאר לו
עשרה חודשים  לאחר שורה של מעצרים שארכו, חודשים

מה הועיל . שוחרר הסרבן הצעיר נתן בלנק, בתקופות שונות
, בסופו של דבר,  הגיעגם הצבא? מה הועילה הכפייה? החוק

כיר בסיבה המצפונית תכנסת הלכן חשוב שגם . למסקנה הזו
 .שירות בצבא-  לאיכסיבה מוצדקת

מבני העדה  אחר צעירים רבים  הצבא מנהל מרדף,כיום    
 שעלה מי .על מנת לגייס אותם בכוח, הדרוזית-הערבית

יקאי המחונן עומר ס הוא המו,לכותרות בשבועות האחרונים
ומבקש מהצבא , כלוא זו הפעם השנייהש, זהראלדין סעד

נשק נגד בני הוא לא רוצה לשאת . לפטור אותו מטעמי מצפון
 ,לפני כמה ימים. עמו ולא רוצה לשרת בצבא של כיבוש

אזרח בן , לאחר מעצרים חוזרים ונשנים, סוף-סוף, השתחרר
 – מבני עירי גם הם – היום נמצאים בכלא. סיף אבו סיף, עירי

יש עוד  .סאמח נקדוניזאר אבו חמוד , יהאד סעד'מחמוד ג
  . ולםוקצרה היריעה מלהזכיר את כ,  כמותםרבים

כאילו השירות הצבאי ,     יש מי שמנסים לייצר את המשוואה
 אין אח ורע בשום לעמדה זו. זרחות שווההוא המפתח לא

אלא , לא השירות הצבאי הוא הערך העליון. מקום בעולם
  .האדם- ובבניבמצפון, האמונה בשלום

  
  

. בעת הנמקת הצעת החוק,  בינואר22-דברים במליאת הכנסת ב(

  )רה ברוב קולות הקואליציהההצעה הוס

  

  חולים-לימות נגד רופאים בבתיא
ועל , החולים היא תופעה מגונה-תופעת האלימות בבתי    "

ולתת את האפשרות , הממשלה לפעול לשים לכך קץ
לתת שירות בצורה , לאחיות ולכל הסגל הרפואי, לרופאים

רופא , )ש"חד(ר עפו אגבריה "כ ד"אמר ח, "נכונה ומכבדת

בהצעה לסדר ) 22.1(בדיון שקיימת מליאת הכנסת , במקצועו
  .ניינה מקרי התקיפה המתרבים של רופאיםשע, שהגיש

 מקרי אלימות במערכת 3,450בשנה שעברה דווחו     
.  מקרים לעומת שנה קודם לכן300- גידול של כ–הבריאות 

יבטיחו ש, כ אגבריה קרא למשרד הבריאות לגבש פתרונות"ח
   .הסגל הרפואישהתופעה תיפסק ושיובטח שלומו של 

  

תה האופוזיציה מאוחדת בהתנגדו
  להעלאת אחוז החסימה

כינוס חסר תקדים ) 14.1(בשבוע שעבר בכנסת התקיים     
 חברי 45-בהשתתפות יותר מ, של כל סיעות האופוזיציה

במרכז הכינוס עמדה החלטת האופוזיציה להתגייס . כנסת
  .אחוז החסימהבלבלימת ההעלאה החדה 

האופוזיציה התבטאו בחריפות נגד סיעות ראשי כל     
גם חברי כנסת .  הדורסני והכוחני של הממשלההמהלך

 אמרו ,שבעבר תמכו בהצעות להעלות את אחוז החסימה
 ,שדבר כזה צריך להיעשות במסגרת של הידברות רחבה

רית של כל הקבוצות אובאופן שיבטיח ייצוג בזירה הפרלמנט
  . בחברה הישראלית

כ "ח, את הכינוס הנחה מתאם עבודת האופוזיציה בכנסת    
ר "יו: בין אלה שנשאו דברים). עבודה (תן כבלתן כבלתן כבלתן כבלאיאיאיאי

כ "ח, ר מרצ"יו; )עבודה (יצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגכ "ח, האופוזיציה
ר יהדות "יו; אריה דרעיאריה דרעיאריה דרעיאריה דרעיכ "ח, ס"ר ש"יו; זהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאון

; מאל זאחלקהמאל זאחלקהמאל זאחלקהמאל זאחלקה''''גגגג, ד"ר בל"יו; יעקב ליצמןיעקב ליצמןיעקב ליצמןיעקב ליצמןכ "ח, התורה
  .שאול מופזשאול מופזשאול מופזשאול מופזכ "ח, ר קדימה"ויו

כי ו ירבדבהדגיש , ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "    ח
 תרומה משמעותית תורמות אידיאולוגיות מפלגות

יוזמי  והוקיע את כוונות ,לדמוקרטיה ולפעולתה של הכנסת
   .אזרחים הערבים הלשפוליטי טרנספר המהלך להביא ל

אמר כי זוהי , מיוזמי הכינוס, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
 ,הצלחה גדולה של האופוזיציה לעמוד יחד כאיש אחד

:  גורלית לעתיד המרחב הדמוקרטי בישראלבסוגיה שהיא
 מכוון למנוע כניסה , אותו מכתיב ליברמן,אחוז החסימה"

לכנסת של מפלגות המתבססות על תמיכת האוכלוסייה 
. האופוזיציה כולה מאוחדת בהתנגדות למהלך זה. הערבית

אנחנו מוקיעים גם את הניסיון ליצור מסביב לפוליטיקה 
יסה של התארגנויות פוליטיות  שימנעו כנ,חומות גבוהות

אפשר לא נ. חדשות ושל קבוצות אידיאולוגיות מגובשות
ברור לנו . לכנסת להפוך למועדון סגור של ריכוזיות פוליטית

שלא  – בעלי הוןל גן עדן לאינטרסנטים ושמועדון כזה הוא
אבל  – תומכים בהצעת החוק הזו ומקדמים אותה,במקרה 

  ".קולות המחאה שצמחו בתוכוולרחב נום לציבור היהיגהוא 
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  ניב מיכאלימאת 
  
  
  

  
פורסם בכלי , שעברבשבוע     

כי תחנת הרכבת אשר , התקשורת
 נמצאת ,הוקמה בפאתי העיר שדרות

למעשה בתחום השיפוט של המועצה 
מועצה זו , לכן. האזורית שער הנגב

בגין ארנונה ההיא שזכאית לתשלומי 
. הרכבת והשטח המסחרי הצמוד לה

בין מהווה דוגמה אחת ממקרה זה 
 צודקת של-ה בלתירבות לחלוק

-בלתיתגמולים כספיים לקרקעות ו
  . ובייחוד בנגב, צודקים בפריפריה

רבות נכתב בעבר על סוגיית שטחי     
השיפוט הנרחבים של מועצות 

 הכוללים, קיבוציםשל אזוריות ו
שטחי תעשייה ומוסדות ציבוריים 
. המניבים הכנסות נכבדות מארנונה

 אשר , הפיתוחותריי לעומת ע,זאת
מעין נותרו מחוסרות מקורות הכנסה 

 . כמעט לחלוטיןאלה 
 מתמקד העיסוק ,לעיתים קרובות    

בשאלת הקרקעות בתפקידן של 
מפלגת של התנועה הקיבוצית ו

 ההיסטורית אחריותןהן  :העבודה
והן , ליצירת הגבולות הקיימים

 לשימור המצב אחריותן האקטואלית
 ותריילפי עהנצחת האפליה כלו הקיים

אין בכוונתי לחלוק על . הפיתוח
אלא לטעון כי ניתוח זה , דגשים אלו

ומתעלם מתפקידם , הוא חלקי בלבד
של בעלי ההון ובקידום המכריע 

תוך שימוש , ליברלית-כלכלה ניאו
  .במנגנוני המדינה

  
  ?מי מקבל את הארנונה

אחד המאבקים המתוקשרים ביותר     
ות  חלוקה מחודשת של קרקעמעןל

הוא מאבקן של , והכנסות באזור הנגב
ובמידה  – הפיתוח דימונה וערד ירע

 ישוב הבדואי כסיפהישל הגם פחותה 
 . המועצה האזורית תמר נגד–

 נמצאים מפעלי  של מועצה זובשטחה
מרבית המלונות השוכנים , ים המלח

אזורי המסחר כן  ו,ים המלח בשולי
 אולם לא רק המועצה .הסמוכים

ר מתנגדת לחלוקה מחדש האזורית תמ
שכן אינה , של הקרקעות בשטחה

מעוניינת שמיליוני שקלים ייגרעו 
  . מהכנסתה

  

  כי,שים לב גם לעובדהחשוב ל    
 בעליהם של וכן, התאחדות המלונות

מתנגדים גם הם , מפעלי ים המלח
 ?דוע מ.לשינויים בחלוקת הקרקע

 חיובמהמפעלים נהנים כיום , ראשית
אופן משמעותי מאשר ארנונה הנמוך ב

 . בערד ובדימונה המקובלחיובה
ם חוששים כי הסטנדרטים ה, שניתו

,  יוחמרו–הסביבתיים שכופים עליהם 
יועבר השטח לתחום וכאשר אם 

  .השיפוט של עיריית ערד
משקלן המכריע של אותן חברות     

, ענק בעיצוב המדיניות הכלכלית בנגב
בהשפעה על רק אינו מסתכם 

 ירממשלתית ביחס לעהמדיניות ה
 ביחס למועצה גםאלא , הפיתוח

 כפי שניתן ללמוד ,זאת. האזורית תמר
מהעובדה שבמסגרת חוק ההסדרים 

נכפה על המועצה האזורית , )2009(
להשתתף במימון העלויות הנובעות 

 עקב , לים המלחגרמומהנזקים שנ
 .  המזהמיםפעילות המפעלים

  
  הממשלה מתנהגת כתאגיד

  

אופן בו משפיעה התפיסה דוגמא ל    
ליברלית על מדיניות הקרקעות - הניאו

 בדברזו ההחלטה , של הממשלה
עברת הבסיסים הצבאיים ממרכז ה

. )"דים"עיר הבה("הארץ אל הנגב 
 אמורים לעבור ,במסגרת תכנית זו
 .בסדיר ובקבע, לנגב אלפי חיילים

 המועצה האזורית רמת נגב ועיר
הפיתוח ירוחם נאבקות ביניהן 

בשטחה של מי , בשאלה המשפטית
בראיון למגזין . דים"תיבנה עיר הבה

ציין ראש , "40כביש "הדרומי 
מיכאל , המועצה המקומית של ירוחם

כי במסגרת המשא ומתן , ביטון
, התחייב ראש מועצת רמת הנגב

 60%- להעביר כ,שמואל ריפמן
אך . מהכנסות הארנונה אל ירוחם

 כי מדובר ,המשך התברר לוב
וזאת נוכח העובדה כי  ,בהטעיה

ריפמן התחייב לפטור מארנונה את 
  . הביטחוןמשרד 

אין ?     כיצד נתהווה מצב עניינים זה
דוקים של ריפמן הקשריו השל, ספק

אנשי מפלגת עם עם אריק שרון ו
אין  אולם.  היה תפקידהעבודה

אשר , גישתה של הממשלהלהתעלם מ
, חרון התאגידים הגדוליםמתנהגת כא

ומבקשת לנצל את כוחה כדי לבחור 
  .את הגורמים איתם היא מתקשרת

  

  קפיטליזם וציונות
בנוגע ממשלות ישראל כל מדיניות     

, חלוקת הקרקעות והמשאבים בנגבל
עוצבה במידה רבה מתוך מטרותיו של 

תוך , הוד הנגביי לשהפרויקט הציוני 
 ירמתן העדפה לקיבוצים על פני ע

כפי , ו עדיין בתוקףמדיניות ז. הפיתוח
במקרה של הרכבת שניתן לראות 

אך גם . של תכנית פראווראו , בשדרות
חלשות ניכרת י הניכרת ,במישור זה

מדינה  החסית שלבאוטונומיה הי
 . הקפיטליסטיתהמערכת כלפי 

מנהלים עובדי מפעלי ,     בימים אלה
, קרב מאסףהמופרטים ים המלח 

" רותם אמפרט"ת לאחר שהנהל
אשר ,  עובדים130החליטה לפטר 

אחרוני עובדי  שהם ,מרביתם ותיקים
 פגעה ופרטה זה. מפעלב' דור א

 יראשר נבדלה מע, בעיקר בעיר ערד
יתוח האחרות בהרכב העדתי הפ

במשך שנים . אקונומי שלה-והסוציו
 רביםו, רבות פעלה בערד ועדת קבלה

א הי. מתושבי העיר היו יוצאי קיבוצים
התאפיינה בקשר קרוב לממסד של 

לרבות היותו של שר , מפלגת העבודה
והאיש אשר , האוצר בממשלת רבין

, חתום על הפרטת מפעלי ים המלח
תושב העיר וראש העיר , גה שוחטיבי

 .במשך שנים רבות
  

תפיסתם של מציאות שונה מאוד מה   
המאבק של את  בשמאל חלקים

 מאבקהם סבורים כי זהו . הפריפריה
אשר לקפיטליזם ולקונפליקט , עדתי

לעומת , המעמדי יש משקל מועט בו
 בה מציאותה. עדתיות-שאלות אתניות

האינטרסים של בעלי ההון גוברים על 
, ים של הממסדיאידיאולוגהיעדים ה

מחדדת את הסתירות הקיימות בסדר 
ואת הכיוון אשר , החברתי הקיים

סביבו ניתן לבנות כוח פוליטי 
  .יפריהמשמעותי בפר
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  סופה במדבר
  

  

  

  

  

  

מפעלי ים בין בין תחנת הרכבת בשדרות ל

   דרום הארץ כזירה של מאבק חברתי● המלח
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  מחצית העולםמול  אנשים 85
  

בעולם מחזיקים בעושר הזהה ביותר  האנשים העשירים 85    
 3.5 –מחצית מאוכלוסיית העולם העושר שבידי לשווי של 

ארגון ) 20.1(ח שפרסם " כך עולה מדו–מיליארד אנשים 
הגידול בפערים מונע על ידי , ח"לפי הדו. הבריטי" אוקספם"

טות העשירות על המערכת השתלטות כוחנית של האלי
  .ןכדי להטות את כללי המערכת הכלכלית לטובת, הפוליטית

  
  

  ליברלית עד הסוף
  קווים לדמותה של שולמית אלוני

  

  

מנהיגה פוליטית מתקדמת ולוחמת ,     שולמית אלוני
  .85הלכה לעולמה השבוע בגיל , לזכויות האדם והאזרח

רם השמאלי אלוני הייתה מנהיגה איכפתית ומסורה של הז
פלסטיני צודק ובשוויון - המאמין בשלום ישראלי, בציונות

בחדות . זכויות אזרחי מלא לאוכלוסייה הערבית בישראל
לי בדבר "לשונה חשפה את האמת שמאחורי המלל הצה

כתבה , בשטחים הכבושים". הצבא המוסרי ביותר בעולם"
מחסל חיים , הורג, ל הורס"צה, )Ynet ,16.12.2002(אלוני 

: א כינתה את המציאות בשטחיםיה. שכונות שלמותב
  ".אפרטהייד מובהק"

 כחברה בסיעת 1965-    אלוני נבחרה לראשונה לכנסת ב
, אך תוך שנים ספורות פרשה על רקע פוליטי ואישי, המערך

בהמשך הובילה את . והקימה את תנועת רצ לזכויות האזרח
בעקבות . ם ולהקמת מרצ"מפלגת רצ לאיחוד עם מפ

  .1996-פרשה מהכנסת ב, ימותים פנימיים בצמרת מרצע
תרגמה את השכלתה המשפטית לפעילות רבת שנים נגד 

נישול וסתימת , כפייה דתית, אפליית נשים: כל אפליה ודיכוי
נתנה ידה למעשה , אולם כשהייתה שרה בממשלת רבין. פיות

בדצמבר ,  פעילי חמאס ללבנון400הדיכוי הנפשע של גירוש 
 "הסברים"-בבגירוש המשך תירצה את תמיכתה ב. 1992

  .שקיבלה ממערכת הביטחון
ש "י וחד"נהגה לשתף פעולה עם מק, בכנסת ומחוצה לה

לשוויון זכויות , בפעילות ציבורית להגנת הדמוקרטיה
שיח מטעם הוועד -הופיעה לא אחת ברבי. ולביעור הגזענות

והייתה פעילה בוועד לשיפור היחסים עם , לשלום צודק
שותפים קרובים לה בפעילות מגוונת זו היו . המועצות-ברית

  .תופיק טובי ועוזי בורשטיין
נהגתי לפגוש אותה לקראת , לאחר שפרשה מהנהגת מרצ

הצעתי לה שוב ושוב לתת ביטוי אמיתי . בחירות לכנסת
לתמיכתה בסירוב המצפוני , לעמדותיה הנחרצות נגד הכיבוש

, ה הזהות עם תכנית השלום שלנולעמדותי, של מגויסים
ש "אלוני העריכה את חד. ש"ולהצטרף לתומכים בחד

אך חשוב לה יותר היה לא להינתק מחיק , ועמדותיה
  .והיא המשיכה לתמוך במרצ, הציונות
 עלתה על בריקדות מול כל עוול על בסיס לאומי או אלוני

אך . אישי ובהגנה על חופש הביטוי וחופש המצפון
שכן גם בנושאים , הייתה גם המגבלה שלההליברליות 

  . הייתה ליברלית–החברתיים 
  . שולמית אלוני הייתה ליברלית עד הסוף

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז

ח פורסם ערב כינוסו של הפורום הכלכלי העולמי "הדו    
בין . שם התקיים מפגש גלובלי של הון ושלטון, בדאבוס

וראש , סשמעון פר, נשיא המדינההיו גם , המשתתפים בדיון
  .עשרות בעלי הון ישראליםוכן ,  בנימין נתניהו,הממשלה

  

  
  

עשירים שתמשו הבעשורים האחרונים ה, ח"לפי הדו    
 –למשל , בהשפעתם הפוליטית כדי להטות מדיניות לטובתם

, רגולציה פיננסית ומקלטי מס-דהבאמצעות קידום 
, רווחהב, החברתייםקיצוצים קשים בשירותים באמצעות ו
 29-ב, ח" הדומציין, מאז שנות השבעים. בריאותבור ודיב

על המוטלים ירדו שיעורי המס ,  המדינות שנבדקו30מתוך 
לוסיית  מאוכ70% ,כיום. בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר
השוויון גדל מאז שנות -העולם חיה במדינות בהן אי

 מהעושר 46%-  מהמשפחות מחזיקות ב1% .שמוניםה
  . ון דולר טרילי110- כ–העולמי 

  

  גדל מספר המובטלים בעולם
  

 מיליון 202-ול, מספר המובטלים ממשיך לעלות    
 מיליון מובטלים 5-  כ2013שנת המובטלים בעולם הצטרפו ב

שנתי של ארגון העבודה הח "דועולה מה כך .נוספים
. נבה'זב) 21.1(בשבוע שעבר  שפורסם ,)ILO(הבינלאומי 

 הקיצוצים ,ת המפותחותהקפיטליסטיוארצות  ב,ח"לפי הדו
על סים מכבידים מאוד על העובדים וימה גדלתבתקציב וה

קשה , המגזר הפיננסי עדיין פגיע, בנוסף. בני משפחותיהם
אינה מדביקה והעלייה בשכר , להשיג אשראי לעסקים קטנים

  .את הגידול ביוקר המחייה
א האזור שנפגע בצורה הקשה ביותר וצפון אפריקה ה    

ואחריו , 12.2%אבטלה של שיעור עם , 2013- בעולם ב
בשנה שעברה  אבטלת הצעירים .10.9%עם  –המזרח התיכון 

אם . "הרבה מעל לשיעור האבטלה הכללי, 13%עמדה על 
דרדר ותגיע יהאבטלה הגלובלית ת, המגמה הנוכחית תמשך

  .נמסר, "2018שנת  מיליון מחפשי עבודה ב215- ליותר מ
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ספר -בית
  לקונצנזוס

  

המורה , כאשר החינוך הופך סחורה

  הופך מכשיר ייצור שניתן להחליפו
  

  חנה אלבגמאת 
 

העירה , לחיינושעבר שבוע בשפרצה , פרשת אדם ורטה    
את כל מי שאינו מעורה באופן שבו 

אולם לא , מתנהלת מערכת החינוך בישראל
. הפתיעה את אלה שמכירים אותה מבפנים

 מורה לפילוסופיה – ורטה  שלוהשתקת
בקריית " אורט"ולמחשבת ישראל בתיכון 

פיחות של היא חלק מתהליך כולל  –טבעון 
, מערכת שהשתיקה אותוה. מעמד המורהב

בתלמיד , "מוצר" –בחינוך היא כזו הרואה 
זו . "ספק שירות "– ובמורה ,"לקוח" –

, לעסקיתגישתה הפכה את ר שאמערכת 
אלא רק ,  את התלמידתגרלא מעוניינת לאש

ידי של כל יידי סיפוק מ-לרצותו על
זו מערכת שבה . דרישותיו וגחמותיו

התלמיד יכול לגרום לזימון מורה לשימוע 
בידיעה , בשל כל טרוניה קטנונית וילדותית

צד כי רוב ההנהלות מרגישות מאוימות מ
,  שהרי הם הלקוח– יםההורים ומהתלמיד

 .תמיד צודק, כידוע, והלקוח
כפי שניתן לשמוע  –  וטיעוניו המנומקים,ורטה הושתק    

אתר האינטרנט  פורסמה בטה שלוהקלש, נערך לובשימוע ש
לכל טיעון שלו הגיבו . נדחו על הסף –" הארץ"עיתון של 

שכאילו נלקחה , בסיסמה נבובה" אורט"רשת חברי הנהלת 
ורטה ניסה . פייסבוקב םטרוליהאחרון ארגז הטיעונים של מ

המוסכמות את לים ויבוחנת את המר שאדרך חשיבה  ללמד
ג בכל הדיסציפלינות כנהו, החשיבתיות  שתלמיד אוחז בהן

אליהן משתייך , דוגמת אזרחות ופילוסופיה, של מדעי הרוח
 . ורטה

, שיעור צריך לעניין. שיעור אינו חייב להיות נעים לתלמיד    
 הדקות 45. לאתגר ולגרום לתלמיד להתערות בחומר ובדיון

ולעורר בו  גם מרגיזות בהן הוא יושב בכיתה יכולות להיות
מחשבות אותן תפש עד כה  שכן יוטל בהן ספק לגבי ,נחת-אי

אלא לצאת מן , תהוא לא צריך נעימּו. כאמיתות מוחלטות
אי אפשר . השיעור עם ידע ומיומנות שלא היו לו לפני כן

אי , םימית ומושגים קיוללמד חשיבה אם לא מאתגרים רעיונ
. ויכוח ודיוןבלי לקיים ויכוח ודיון אפשר לרכוש מיומנות 

מקצועות כגון הדבר נכון על אחת כמה וכמה במסגרת 
 .לחינם הם מקצועות חובה בבגרותשלא , היסטוריה ואזרחות

בחרה הנהלת " אורט"את חוסר הנחת של אותה תלמידת     
פת וסאלא לפעול פעם נ, הרשת לא לפתור באופן חינוכי

במקום להזמין את . ספק-  של לקוחת המעוותגישהבהתאם ל
 בבית המקצוערכז עם התלמידה לשיחה עם המנהל או 

במהלכה תוכל לשטוח את טענותיה ולהסביר את , הספר
, בה ניתן יהיה לברר אם מנוחתה הופרה עקב דעותיו, עצמה

מיקה החברתית הרווחת אאו שמא מהדינ, מהדרך שבו נאמרו
הליך חינוכי . מן המורה לשימוע שלפני פיטורים זו–ר ובשיע

 בנוכחות ,טוב יותר היה כולל שיחה של התלמידה והמורה
שהיה מאפשר לשני הצדדים , ס"המהנהלת בינציג ובתיווך 

 .  ובעיקר להגיע לפתרון משותף,להגן על עמדותיהם
הוא , לדברי ורטה". אורט"את כל אלה לא עשו בהנהלת     

טרם פגש את המנהל החדש שנכנס לתפקידו בתחילת שנת 
להתרועע עם עובד , למנהל המפעל, הרי מה לו. הלימודים

ם הבורג אפגישה בין השניים אפשרית רק ? טרפס ייצור זו
   . ניתן להחליפו באחר–ובמקרה כזה , גורם לתקלה במערכת

אליו פנתה התלמידה , השתרבב לסיפור מיכאל בן אריאיך     
 –כ לשעבר "אותו ח? בפייסבוק למען ישמע את זעקתה

תותיו עתה בידיו והוא כבר לא משחית את יומו במשכן ישע
לא מעט עבור הפך לאבן שואבת  – נסתהכ

בלו את קישלא  או , טופלולאמצוקות ש
 הוא בובדומה לאופן , זאת. המענה ראוי

 – אביב-ק את תושבי דרום תלמנסה לחב
שמצוקתם הבסיסית הועצמה והוחמרה 

ת אלפי הפליטים הגרים עקב עשרו
יונות טוהר כדי לקדם את רע – בשכנותיהם

ארי מנסה דרך בן . הגזע שבשמם הוא פועל
 שאין שהרגישה – תלונת תלמידת תיכון

לקעקע  – קשב לדבריה בתוך בית הספר
סוק ציה של אנשי שמאל לעאת הלגיטימ

להביע את  –ובאופן רחב יותר , בחינוך
 . עמדותיהם

בן ארי היה מחנך , כ"חלפני שהתמנה ל    
הוא . ומורה להיסטוריה בישיבה תיכונית

מכיר היטב את הגיל המדובר ואת 
הוא מודע לאפשרות  . האמוציות שנלוות לו

דע בדיוק והוא גם י. למנף את להט הנעורים לצורך מטרותיו
ולכן מצא את כל , וןמצב הנדבחינוך הת מערכתעשה מה 

מהם הגיח כמושיע וכמציל ,  דברי התלמידההסדקים שפערו
 .הנוער מידיהם האכזריות של מורים דעתניים

מאותה סיבה שדעתם ?  מתערבינומדוע משרד החינוך א    
 במערכת ,לו ככלות הכ,מדובר. של מורים לא מעניינת איש

אופק "פורמות כמו אינה טורחת לבדוק עד כמה רר שא
 משקיעה שאינה, מועילות ומקדמות הישגים בפועל" חדש

 חדשים  לימודספריכתיבת  או ב,בפיתוח תכניות לימוד
  ?יעניינו אותהורטה דבריו של אז למה ש. וטובים

סבורה המערכת כי , בעצם, מדוע: ונקודה נוספת למחשבה    
 חלק ממעשיכי , לכאורה של ורטה-יש בעיה עם אמירתו

האם בחברה דמוקרטית אמורות להיות ? ל אינם מוסריים"צה
  ?אסור לדון בהן בשום אופןר שא ,פרות קדושות

  

  חנה אלבג היא מורה
  
  
  
\  

  
  
  
  
  

  י"ועידת מקקראת בימת דיון ל
אשר תתקיים , י"המניין של מק-מן-    לקראת הועידה שלא

-ו" זו הדרך"נפתחת בימת דיון מעל דפי , בחודש מארס
מאמרי . לדיון בשאלות פוליטיות וארגוניות, "אדאלאתיח"

  zohaderekh@gmail.com: דעה ותגובות ניתן לשלוח ל
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שופטת בית המשפט : מכה ליועץ המשפטי לממשלה    
דחתה את  ,בלה את המלצתוי לא קנחמה מוניץנחמה מוניץנחמה מוניץנחמה מוניץהמחוזי 

 וקבעה, עלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםערעורו של ראש עיריית נצרת המכהן 
  היאהמשמעות. כי אין לערוך בחירות חוזרות בעיר) 22.1(

ראמז ראמז ראמז ראמז  ,ש"הוא דווקא מועמד חד –מי שנבחר לתפקיד ש
חייבה השופטת את , כמו כן.  ראש העירייה הקודם,סיסיסיסיראייראייראייראיי''''גגגג

 . אלף שקלים30-ם לפצות כל אחד מן הנתבעים באסל
יהודה יהודה יהודה יהודה , הודיע היועץ המשפטי לממשלה,     יום קודם לכן

יש להורות על עריכת בחירות שכי הוא סבור , ינשטייןינשטייןינשטייןינשטייןייייוווו
שנפלו לכאורה בשל פגמים , חדשות לראשות העיר נצרת

 ראייסי'המייצג את ג, מאד דכוארמאד דכוארמאד דכוארמאד דכוארייייעעעעד "וע. בהליך הבחירות
ינשטיין התעלם מכך שטענות סלאם יטען כי ו, ש"ואת חד

 ,עוד  מסר. הועלו לאחר שחלף המועד החוקי להגשת ערעור
ראייסי הגיש לבית המשפט ראיות חותכות לכך 'כי ג

  .ידי תומכי סלאםבשהליקויים נגרמו 
י אנו חוששים כי התערבותם של היועץ המשפט"    

שר הפנים בשלב זה של ההליך המשפטי של לממשלה ו
 אהי, המתנהל בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים

 חששותינו מתחזקים . התערבות המונעת משיקולים פוליטיים
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , שלוםללא ת, 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

 ,סלאמיתיעה האד והתנו"בל העובדה כי חברי כנסת מנוכח
פנו במקביל אל שר , ממרצ' כ עיסאווי פריג"יחד עם ח

בדרישה שיתערב למען פסילת הבחירות לראשות , הפנים
  ".העיר נצרת ועריכת בחירות חדשות

  

  שחקניות כדורגל הכריזו סכסוך עבודה
על סכסוך ) 23.1(בשבוע שעבר ההסתדרות הכריזה     

 השחקניות בסגל 25-בנוגע ל, עבודה בהתאחדות לכדורגל
הסכסוך הוכרז בעקבות הדרישה . של נבחרת הנשים

להשוואת תנאיהן של שחקניות הנבחרת לאלו המקובלים 
הנשים דורשות שיפור בכל , בין היתר. בנבחרת הגברים

, ל"תשלומי האשל, תשלומי המענקיםל, הקשור לשכר
תנאי הלינה בארץ ל, ציוד הספורטל, החזרי ההוצאותל

בדיקות לצוות האימון ול, תנאי האימוןלסביבת ול, ל"ובחו
ההסתדרות דורשת שעניינים אלו יעוגנו במסגרת . הרפואיות

, משמעות ההכרזה על סכסוך העבודה היא .הסכם קיבוצי
  . שחקניות לפתוח בשביתהה רשאיות בפברואר 9-החל מש

  
  
  

 גדה השמאליתה
 אביב-תל, 70אחד העם 

  
  

  

  19:30בשעה ,  בפברואר2', יום א
  

  ? מהפכה מתמשכת–מצרים 
  

  :דיון פתוח בהשתתפות
ר מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח "יו, יורם מיטליורם מיטליורם מיטליורם מיטל' פרופ

        ; גוריון-אוניברסיטת בן, התיכון והדיפלומטיה
ר מכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים "יו, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מח

  .י"וליטית של מקוחבר הלשכה הפ ,וישראליים
  

  19:30בשעה ,  בפברואר9', יום א
  

  "המפעל"
  
  
  

  ).2012 (איימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויסרט תיעודי בבימויו של 
  

סרט מעורר השראה על מאבקיהם ארוכי השנים של עובדות 
 אלף 20(ועובדי מפעל הטקסטיל הגדול ביותר במצרים 

 ערש המהפכה החברתית ,כוברא-א אלבעיר מחאל) פועלים
  . בארצם" אביב הערבי"שנטלו חלק פעיל ב, םבמצרי

  .אנגלית – שפת הסרט
  

  נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז: דברי הקדמה
  

 הרשמה לקורס לערבית מדוברת
  

 פגישות 12כללת הגדה השמאלית פתחה הרשמה לקורס בן מ
  . בפברואר11', גשיחל ביום , לערבית מדוברת

 

  aravit.hagada@gmail.com: לפרטים ולהרשמה

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ראייסי ראש עיריית נצרת'ראמז ג: ש"ביהמ


