
  

  

 במארס בחירות 11-ביתקיימו , המשפט העליון- בעקבות פסיקת בית

 אנשי עלי התנהלותש מוקיעה את " חד● חוזרות לראשות עיריית נצרת

  ראייסי'ופועלת לניצחונו של ראמז ג, הנהנה מתמיכת הימין, סלאם

  
 11- נצרת יתקיימו בעיריית בחירות חוזרות לראשות     

שורה של בעקבות ,  העליון כך קבע בית המשפט–במארס 
לאחר הבחירות . משפט שונים-בבתישנערכו דיונים 
 22-שהתקיימו ב, לעירייה

הוכרז עלי סלאם , באוקטובר
 22ברוב דחוק של , כמנצח

לאחר , זאת. קולות בלבד
שאנשיו הביאו לפסילת מאות 

במטרה , מעטפות הצבעה
להכשיל את הצבעותיהם של 

מועמד , ראייסי'תומכי ראמז ג
לאחר שבית המשפט . ש"חד

המחוזי בנצרת קיבל את ערעורו 
 40נפתחו ונספרו , ראייסי'של ג

בעקבות כך . מעטפות הצבעה
ראייסי 'גו, התהפכה התוצאה

  . קולות9הוכרז כמנצח ברוב של 
  

  הזייפן מתלונן על זיוף
עו אנשיו של הודי, בתגובה    

עלי סלאם כי קיים חשד לזיוף 
ת המשפט וביקשו מבי, בבחירות

להורות בשל כך על קיום 
, בית המשפט העליון נעתר לפנייתם. בחירות חוזרות

צעד מאשימים את אנשי עלי סלאם בש "למרות שבחד
בנתונים שהגישו לבית ": הרצחת וגם ירשת"ברוח 

 המצביעים 11ראייסי כי 'הדגימו עורכי דינו של ג, המשפט
כי עלי  נמנים עם תומשהצבעתם זויפהלגביהם קיים חשד 

, ל" מדובר במצביעים אשר ביום הבחירות שהו בחו.סלאם
 בספר –אולם חרף זאת , או היו כלואים בבית סוהר

, החשד הוא. הבוחרים נרשם כי הצביעו בקלפיות בנצרת
ראייסי הציגו 'דינו של געורכי . שאחרים הצביעו בשמם

בפני בית המשפט צילומי מסך מעמודי הפייסבוק של אותם 
עוד . המדגימים כי הם תומכיו של עלי סלאם,  מצביעים11

. המכוסים בכרזות תמיכה בסלאם, הציגו צילומים של בתיהם
ש " פעילי חדמדגישים ,לכן

אנשי סלאם גם זייפו קולות ,בנצרת
 כי  לאחר שהסתבר–וגם , לטובתם
,  טענו כי נעשו זיופים–לא זכו 

 .כתירוץ לקיום בחירות חוזרות
יצחק , ש העליון"שופט ביהמ    

כינה התנהגות זו של עלי , עמית
 –שכן , "וקר'קלף הג"סלאם בשם 

רק משעה שבית המשפט פסק כי 
שלף 'הוא , הפסיד בבחירות

את קלף הזיופים וטען ' מהשרוול
 …כי יש לקיים בחירות חוזרות

  

  מועמד של הממסדה
עם התומכים במועמדותו של     

עלי סלאם נמנה גם ראש עיריית 
 שמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסוהגזען , נצרת עילית

אשר אמר בריאיון , )ליכוד(
לאחר היוודע תוצאות , למקומון

אני : "הבחירות בחודש אוקטובר
כשגייסתי את , פעלתי לניצחונו. מאוד שמח שזה עלי סלאם

לא הייתי נוקף אצבע . בחור בעלי חברי הליכוד מנצרת ל400
הזמנתי את עלי לכוס . ודעתי עליו ידועה, ראייסי'למען ג

האזור שלנו יצא לדרך חדשה , אני מאמין שעם בחירתו. קפה
" וואינט"-ובראיון ל, סלאם לא נותר חייב. "וטובה יותר

השבוע היה אצלי שר התיירות עוזי " כי ,סיפר) 30.12.2013(
. אני חבר של גפסו. י את גפסו להגיעומיד הזמנת, לנדאו

  ".אנחנו נעשה שיתופי פעולה
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קושי גדול
כי לפני שנים לקחתי ,  יש לי משכנתא,67 בגיל ,עד היום"

. כי היה לי חלום להקים מפעל, סיכון ומשכנתי את הבית שלי
יש . מאוד קשה-יה היא שלהקים מפעל בארץ זה מאודהבע

  ". לנו קושי גדול עם חוקי העבודה בישראל
   תאחדות התעשייניםנשיא ה, צביקה אורן(

 )1 .31, "וואינט" ,ר נשיאות הארגונים העסקיים"ויו

  

  ר ההסתדרות"צערו של יו
יש מעסיקים רבים וטובים שרואים בעובדים נדבך מרכזי "

  ".אך לצערי לא כולם כאלה, בעסק
 )31.1, "וואינט", ר ההסתדרות"יו, עופר עיני(

  

   בורר חובה
לחזור לדיאלוג יש לכפות על המעסיקים וההסתדרות "

  ".אמיתי
 )31.1, "וואינט", ר מפלגת העבודה"יו, כ יצחק הרצוג"ח(

  

  משרד הדתות מסביר מהי הפרטה 
אם אתה מכניס גופים . הפרטה פירושה אינטרסים כלכליים"

  ".  האינטרס הכלכלי הוא שיעמוד בראש,פרטיים
 )2.2, "כיפה"אתר , ל המשרד לשירותי דת"מנכ, אלחנן גלט(

  

  ? עוזרת שתכנית ויסקונסין לא מי אמר
, לכלכלן שלמה קרמר מיליון שקל 2.2מדינת ישראל תשלם "

 שנשכר על ידי משרד האוצר ללוות את תוכנית ויסקונסין
 250ד בסך "שכר טרחת עוכן תשלם  ו,2005-1997בשנים 

כך פסק שופט בית המשפט המחוזי בירושלים  –אלף שקל 
  ". עם-משה בר

 )2.1, "דה מרקר"-ידיעה ב(

  

  כסף בשפע וקדחת של הצעה ממשית 
י הרצוג תקף לא מכבר את הממשלה על שאינה מנהלת 'בוז"

אלא שכאשר הרצוג וחבריו היו בשלטון . מ ברצינות"מו
מי , ש"למעט חד, כי אין בישראל? למה. תה זההיהתוצאה הי

 את העמדה , שלא לומר לקבל,שמוכן לשקול ברצינות
" הסדר"-לכן כל סיפור ה. ודיתהיוזמה הסע / הפלסטינית

בימים אלה מוצפים . ישראלית-אינו אלא ברברת תוך
. 'הסדר'- העיתונים במודעות של אנשי עסקים שמטיפים ל

  ".  קדחת–הצעה ממשית . כסף יש להם בשפע
  )2.2, "ידיעות אחרונות"הפרשן הכלכלי של , גדעון עשת(

  

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  וניסטיםהקומואדי סאליב ו
המרתק של גידי וייץ על התחקיר קראתי בהתרגשות  את     

 ,"מוסף הארץ"(המרד המזרחי הראשון , מרד ואדי סאליב
דיוני הממשלה בדבר  הפרוטוקולים של המתבסס על, )14.2

למרות . שחייבים לזעזע כל בר דעת, אירועי ואדי סאליב
, חברתית חשובה אותה התקוממות שנה מ55שעברו 

 והעדתיתערבית -טינ כי הגזענות הא, מעידיםעים מאזאירוה
ות אות י להכים צריגילויים של וייץה. מהארץלא פסה 

 .אזעקה לבאות
ברי מד התרשמתי מהציטוט ,כתושב חיפה באותה תקופה    

  היחידה נציגהיתה הי שה, צילה עירם,אזחברת מועצת העיר 
המפלגה הקומוניסטית ם טעמבמועצת העיר והראשונה 
 עירם. ) המאמר לציין זאתשכח כותבמשום מה (הישראלית 

שתמכה בדרישות , י"הייחודית של מק הייצגה את עמדת
  . והוקיעה את התנפלות המשטרה עליהםתושבי ואדי סאליב

את המערכה של ואדי ווה י ל,"קול העם ",י"    יומון מק
תונאית חנה י הע,"קול העם"כתבת .  לאורך כל הדרךסאליב
דדה עם אחד יהתיהיא .  דווחה על כל שלבי המאבק,שטרן

 ולאחר מכן קשרה את חייה , יוסף שם טוב,ממנהיגי המרד
                                                                                                                                                                                                                                .בחייו

  חיפה, בנימין גונן
  
  
  
  
  
  
  

        

  מכבידי הנטל
  
  
  
  

 אנשים ככל שיותר, אם מכונית נתקעת באמצע הרחוב    
סביר להניח . כי תתניע הסיכויים  כך גדלים– ידחפו אותה

כי המאמינים , שהדימוי הזה עולה בראשם של כל אלו
ם תקטין את נטל "בבקוהמתייצבים החרדים מספר הגדלת 

  .השירות הצבאי ותגדיל את השוויון
 שכמעט כל החרדים ,הואבגישה זו  העיקרי מוקשה    

 נשמרים תנאי כאלה ביחידות .מתגייסים ליחידות נפרדות
חילוני . השוויון-וכך גדל אי, המחייה הייחודיים שלהם

אבל , נאלץ לקצץ את שערותיו ולהוריד עגיליםשמתגייס 
, נוסף על כך. המאמין יכול לשמור על כל סממניו החיצוניים

החרדים עוברים את כל שירותם הצבאי מבלי להיתקל 
 הממלכתי והגדול  הגוף,כך. בחיילות או בנשים אחרות

התנהגות זו . ביותר בישראל נותן לגיטימציה לפנאטיות הזאת
 מקומותזו תיושם במגדרית שהפרדה , עלולה להוביל לכך

הנורמה של שייתכן , חרדיםהל יגייס את "אם צה. נוספים
 תחלחל גם – המיושמת כיום בצבא –הפרדה מגדרית 

גם בסתם  , בעתיד,אולי. לאזורים אחרים בחברה הישראלית
נשים וגברים ייאסר על , לאו דווקא בבסיס צבא, משרד

  .עבוד באותו החדרל
בעמדות , ברובו הגדול, הלאומיים מחזיק-    ציבור הדתיים

העובדה שציבור זה תופס מקום משמעותי יותר . לאומניות
. היא עובדה מדאיגה, ויותר ביחידות הקרביות השונות

המגמה הזו , ם לצבאאם יגויסו החרדים בהמוניה, בדומה
אז לא , אם הצבא יהפוך להיות דתי יותר. עלולה רק להחריף

כביד נטל המלחמות רק יאולם , נזכה לראות גידול בשוויון
  .ויגבר

  
  
  
  

....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס  



  

 3 /מדיניות
 

  

מזכיר מי שכיהן כ,     שלמה ויינברג
 כרמל וחיפה בארגון המורים פיסני

, 2012-2006יסודיים בין השנים -העל
יתמודד מול רן ארז על הודיע כי 

הוא מורה ויינברג . ארגוןהראשות 
. בק בחיפה-ומחנך במרכז חינוך ליאו

 ועד היום הוא חבר 2003החל משנת 
תחילה , מועצת ארגון המורים

מקום ואחר כך כחבר מן -אכממל
  . המניין

  

 התפטרתי 2012באוגוסט "    
חשתי זה זמן רב . מתפקידי בארגון

שאינני יכול לעבוד תחת הנהגתו של 
 ,אני חייב לציין" .הוא מסר, "רן ארז

, 2010 - שבבחירות האחרונות שהיו ב
. וטעיתי בגדול, רן ארזתמכתי ב

. כתם שדבק ביהתמיכה ברן ארז היא 
עוז ' תמכתי גם בהסכם ,עתבאותה 
אולי משום שלא עבדתי אז . 'לתמורה

. ואולי מסיבות אחרות, תחת הסכם זה
רטון בו אני סאפילו באינטרנט קיים 

אך זו . 'עוז לתמורה'שבחי במדבר 
  ".אינה עמדתי כיום

  

היה , במהלך השנתיים האחרונות    
ויינברג קול אופוזיציוני במועצת 

ותו מזכיר כבר בהי. ארגון המורים
התנגד ויינברג להסכם השכר , סניף

החדש שהנהיג רן ארז לעובדי 
הסכם זה שינה את , לדבריו .הארגון

דירוג השכר של הפונקציונרים 
כך שבמקום שיזכו בשכר לפי , בארגון

שכרם מוצמד , דירוג של עובדי הוראה
. משרד ממשלהשל ל "לזה של מנכ

 משכר 90%רן ארז עצמו מרוויח "
  . טוען ויינברג,"ל"מנכ

  
  
  
  

    במועצת ארגון המורים קידם 
אשר יאסור על , ויינברג שינוי בתקנון

, ר הארגון להיבחר שוב ושוב"יו
רן ארז התנגד . קדנציה אחר קדנציה

גייס חוות דעת משפטית ו, לשינוי זה
יצוין . שסייעה בהנצחת המצב הקיים

כי ארז מכהן זו הקדנציה החמישית 
, לדברי ויינברג. 1997מאז , ברציפות

בכוונתו להמשיך ולקדם את שינוי 
ר תוגבל "כך שכהונת היו, התקנון

  .לשתי קדנציות בלבד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

,     נושא מרכזי אליו מתייחס ויינברג
, "עוז לתמורה"הוא התנגדותו להסכם 

שנחתם עם משרד החינוך ועם משרד 
הוא מציע כי ההסכם יובא . האוצר

וכי , וריםלדיון מחודש בקרב המ
 2016בספטמבר חידוש ההסכם 

יתאפשר רק אם יאושר במשאל בין 
עוד מתנגד . כלל המורים חברי הארגון

ויינברג לכך שההצטרפות להסכם 
והוא מבקש כי , תיכפה על המורים

ההצטרפות תהיה על בסיס של בחירה 
ההסכם הוביל להפחתת ערך . מרצון

וחייב , המוריםעבודה של השעת 
. ית הספרבב" ת שהייהושע"- ב םתוא

  .ויינברג מבקש לבטל סעיפים אלה
, "עוז לתמורה"    סעיף נוסף בהסכם 

אשר עורר מחלוקת רבה בקרב 
הוא סעיף התגמול , המורים

כי , כלפי סעיף זה נטען. הדיפרנציאלי
 . הוא מעודד תחרותיות בין המורים

 את המגמה להפוך את הסעיף תואם
, "יםבית חרושת לציונ"-הספר ל-בית

שמורים יתמקדו בהעלאת ציוני מאחר 
 ייקבע םשכן בהתאם לה, תלמידיהם

  .ויינברג מבקש לבטל נוהל זה. שכרם
-    הבחירות בארגון המורים העל
. יסודיים מתנהלות בכמה סבבים

נבחר ויינברג לייצג , בסבב הראשון
בסבב . את בית ספרו בסניף חיפה

,  במארס4-שיתקיים ב, הבחירות השני
יבקש ויינברג לייצג את סניף חיפה 

אם .  חברים53ובה , במועצת הארגון
יתמודד בתחילת אפריל , ייבחר לשם
 יצטרך –ולשם כך , הארגוןעל ראשות 

  .לזכות בתמיכת מרבית חברי המועצה

  נצרת בלב הסערה
  

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

כי בשמו של גפסו נקשרו , צוין    י
וכי תלוי נגדו , מספר פרשות שחיתות

. כתב אישום בגין לקיחת שוחד
ץ "בחודש ספטמבר החליט בג

, להפסיק את כהונתו כראש העירייה
.  פעם נוספתאך התיר לו להתמודד

במרכז מערכת הבחירות שלו כיכבה 
, "נצרת עילית יהודית לעד: "הסיסמא

אמר כי , ובראיון שהעניק בחודש יוני
, 2000אם הייתי במהומות אוקטובר "

  ".היו אצלי יותר הרוגים
  
  
  
  
  
  
  
  

  הריאקציה הערבית מתגייסת
    גיבוי נוסף קיבל עלי סלאם 

, מהתנועה האיסלאמית בעיר נצרת
בצורות , ר התייצבה בבחירותאש

, מאחורי מועמדותו, גלויות וסמויות
. ודירבנה את תומכיה להצביע עבורו
, גם איש הדת הנוצרי גבריאל נדאף
-אשר קורא לגיוס צעירים ערבים

, הביע תמיכה בסלאם, ל"נוצרים לצה
ואף היה אחד מראשוני המברכים 

יש , נדאף. אותו לאחר הבחירות
בלשכתו של ראש הוא בן בית , לציין

וקשור בכל , בנימין נתניהו, הממשלה
נימיו לממסד הישראלי ולמדיניותו 

  .כלפי הציבור הערבי
מקום , כצפוי, ד תפסה אף היא"בל    

כל . ש"בברית שנרקמה נגד מועמד חד
 –ד חתמו "חברי הכנסת של סיעת בל

ם ועם "יחד עם חברי הכנסת של רע
  על מכתב–עיסאווי ממרצ ' כ פריג"ח

, )ליכוד(גדעון סער , לשר הפנים
  .הקורא לקיים בחירות חוזרות בנצרת

ש התייצבה בנצרת "י וחד"    מול מק
חזית אחידה של הריאקציה הערבית 

הנהנת מרוח גבית מצד , לגווניה
אלה בחירות , לכן. מפלגות השלטון

על הכף . לי גרידאאינן עניין מוניציפא
: מונחת שאלה פוליטית כבדת משקל

 תחזור נצרת לימי הממשל האם
שלטו בה מוכתארים שלימים , הצבאי
  ? הממסדפים של "ומשת

שהצבעה עבור , המשמעות היא    
 פירושה הצבעה –ראייסי 'ראמז ג

למען תהיה עיריית נצרת גוף של 
של ומשול  מאבק מול מדיניות ההפרד

למען האינטרסים האמיתיים , הממסד
של האוכלוסייה הערבית בישראל 

המאבק להגנת הדמוקרטיה ושל 
  .ולהגשמת שוויון

  

  שיעור בדמוקרטיה

  

  

  

  

  

  

  

  

יש מי , יסודיים- בבחירות בארגון המורים העל

  ר רן ארז"שקורא תיגר על מועמדותו של היו
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  העלאת אחוז החסימה הרסנית לדמוקרטיה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

זו , מקדמת הממשלהש    אחד המהלכים המסוכנים ביותר 
ת אמתקפה מתבטה. המתקפה החמורה שלה נגד הדמוקרטיה

ובמרכזם , "חוקי משילות"כונים המבחבילה של חוקים 
זה מהלך  .סימהדמוקרטי של העלאת אחוז הח-הרעיון האנטי

ליצור , נועד לחסום את הכניסה לכנסת בפני מפלגות קטנות
חומות גבוהות מסביב למועדון הפוליטי כך שכוחות חדשים 

למנוע ולהקשות את הייצוג , לא יוכלו להיכנס פנימה
להקשות , הפוליטי הפלורליסטי של האוכלוסייה הערבית

ולפגוע ביכולתן של קבוצות מיעוט להיכלל בזירה 
 .רית ולהשפיע בתוכהאהפרלמנט

מנומקים בצורך לחזק את המשילות אלה מהלכים     
אבל האמת היא שבישראל אין בעיית משילות , בישראל
 ,ראש ממשלה בישראל שיודע לאן הוא רוצה ללכת. אמיתית

 .להוביל את מדינת ישראל למלחמה, אם הוא רוצה, מסוגל
 את זה במלחמת ראינו, ראינו את זה במלחמת לבנון השנייה

. במלחמת עזה השנייהגם ראינו את זה ו, עזה הראשונה
 הוא יכול ,להוביל למלחמה מחליטכאשר ראש ממשלה 

. לעשות זאת גם בלי החלטת ממשלה ובלי החלטת כנסת
 מהלך של פינוי חבל ארץ יזום למחליטכאשר ראש ממשלה 

הוא יכול גם , שלם מיושביו במסגרת של תוכנית התנתקות
ואפילו , הרוב בממשלה נגדו אפילו כאשר ,ה לעשותאת ז

 ראש ממשלה .כאשר הרוב בכנסת מטיל ספק בכוונותיו
 .כפי שלמדנו מהניסיון, מיישם זאת, מה היעד שלושיודע 

בעיה של אלא , בעיה של משילותכלל אין בישראל , לכן
   . ממשלה שלא יודעת לאן היא רוצה ללכתלנו  יש .מושלים

 ,ת המרכזיות של העלאת אחוז החסימהאחת התוצאו    
היא , א מוכרת לכךדוגמ. פגיעה ברצונו של הבוחר תהיה

ראש מפלגתו של בפעם הראשונה ש: הדוגמא של טורקיה
-היא זכתה ב,  הגיעה לשלטון,ארדואןפ 'רג, ממשלת טורקיה

שלישים מהמושבים - אולם קיבלה שני,  מהקולות35%
 הנהוג גבוההסימה חהזה קרה בגלל אחוז דבר . בפרלמנט

שהשאיר מחוץ לפרלמנט את , בשיטת הבחירות בטורקיה
זכתה שמפלגה ש, התוצאה הייתה. המפלגות החילוניות

נהנתה מרוב מוחלט בפרלמנט והרכיבה ,  מהקולותמיעוטב
  .ממשלה בלי צורך בקואליציה

לעיוות רצון הבוחר בגלל העלאת אחוז  השנייה אהדוגמ    
בחירות שהתקיימו בגרמניה לפני ב .הזו גרמני, החסימה

ואילו , דמוקרטית- ניצחה המפלגה הנוצרית, מספר חודשים
דמוקרטית הוכתה מכה קשה והפסידה - המפלגה הסוציאל

אולם קרה דבר . חלק ניכר ממצביעיה ומחברי הפרלמנט שלה
-לנוצרים, דמוקרטים נחלשו-למרות שהסוציאל: מוזר

ת יריביהם הדמוקרטים לא הייתה ברירה אלא לצרף א
ולהעניק להם מספר תיקים , דמוקרטים לממשלה-הסוציאל

בגלל אחוז החסימה ? למה זה קרה. מרכזיים וחשובים
, תאשר הותיר מחוץ לפרלמנט את המפלגה הליברלי, הגבוה

-שהייתה השותף הקואליציוני הפוטנציאלי של הנוצרים
קולות , מפלגה זו לא עברה את אחוז החסימה. דמוקרטים

, דמוקרטים- הסוציאל–וכתוצאה מכך , מצביעיה נזרקו לפח
  .למעשה התחזקו פוליטית, אשר נחלשו אלקטוראלית

ישראל יש דוגמאות לעיוות באלא גם , לא רק בעולם    אולם 
הדוגמא המוכרת . חרים בגלל העלאת אחוז החסימהרצון הבו

 ה אלחירותבב. 1992  לכנסת בשנתבחירות ההאל, ביותר
ולמרות , בעד גוש מפלגות הימיןברובם הצביעו הבוחרים 

משלה עם רוב מ יכול היה יצחק רבין להקים –זאת 
וזאת כיוון שהמצב בכנסת לא שיקף את המצב , פרלמנטארי

ת ימין בשם מפלגת ל מפלגשנגרם בדבר זה . בקרב הבוחרים
-ששנה קודם לכן תמכה בהעלאת אחוז החסימה מ, התחייה

לא שכן  ,נבחרולא ה ישל התחי אך מועמדיה. 1.5%- ל1%
 . בהעלאתוו השתתפם עצמם שה, את אחוז החסימהועבר

והתוצאה , ה הלכו לאיבודיהתחימצביעי מפלגת הקולות של 
לגוש המרכז והשמאל ו, הייתה שמצביעי ימין רבים לא נספרו

   .היה רוב בכנסת
 אלהבבחירות . קרה בבחירות האחרונות מקרה הפוך    

למרות . המצביעים למפלגות המרכז והשמאלשל רוב הצביע 
אחת , קמה פה ממשלת ימין קיצוני, למרבה הצער, זאת

-על-אף, הממשלות המסוכנות ביותר בהיסטוריה של ישראל
ממשלה זו . חנה המרכזפי ששותפים בה גם אנשים ממ

, הבנתיל, פך ממה שרוב בוחרי ישראלישעושה בדיוק את הה
. הדבר הזה נגרם בגלל קולות שהלכו לאיבוד. שיתרחשרצו 

של קולות , האחרונות קולות הלכו לאיבוד בבחירות 370,000
 אשר לא מפלגות במחנה המרכז והשמאלב שתמכומצביעים 

  .עברו את אחוז החסימה
חשוב להדגיש כי העלאת , עיוות רצון הבוחר    נוסף על 

אחוז החסימה מהווה גם מתקפה על זכותו של הציבור 
לבחור בין , הערבי בישראל לקיים פלורליזם של עמדות

. ולהצביע לכנסת לפי ערכיו ולפי השקפתו, מפלגות שונות
הוא : ברור לי לחלוטין מדוע ליברמן תומך בחוק הזה, לכן

 והדרך .את האזרחים הערביםגרש מישראל מעוניין ל
 ,לטרנספר של האזרחים הערבים מחוץ לחברה הישראלית

מתחילה בטרנספר של חברי הכנסת הערבים ושל חברי 
זירה ל אל מחוץהכנסת שמייצגים את האוכלוסייה הערבית 

 . הפוליטית הישראלית
 אבל מדוע חברי כנסת ממפלגת .כוונתו של ליברמן ברורה    

הם מדוע ? נותנים לזה יד" יש עתיד"ת ממפלגו" התנועה"
ר פוגע שא, דמוקרטי המסוכן הזה-נותנים יד למהלך האנטי
הפועלים הפוליטיים כל הכוחות  יםבכנסת כמסגרת בה מיוצג

אין , כנסת שאיננה מייצגת את הציבור ?בחברה הישראלית
המוביל והקובע בחברה , לה זכות להיות הגוף המרכזי

  .דמוקרטית
  

, בהצבעה שנערכה לאחר מכן). 10.2(את הכנסת דברים במלי

, ו להתנגדשה 32מול ,  קולות42זכתה עמדת הממשלה ברוב של 

  .הוחלט להמשיך ולקדם את הדיון בחוקלכן ו
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 והזדמנויותאתגרים 

   לחיזוק המפלגה
  

תתקיים ועידת מחוז ,  בפברואר22, בשבת

והדיון לקראת ועידה זו , י"יפו של מק- א"ת

מתקיים בסימן החלטת הוועד המרכזי על 

 להלן ●המניין - מן-קיום ועידה ארצית שלא

אשר , יפו-א"ח ועד מחוז ת"חלקים מדו

  הועבר לדיון בסניפי המחוז
  

יפו ממשיך -א"מחוז ת, ומו ופעילותו הרצופהבגלל מיק    
כאשר אנו . להיות אחד המחוזות הפעילים ביותר במפלגה

ניתן לקבוע כי המפלגה , תהפעילואפיקי בוחנים את מגוון 
ישיבות המוסדות . במחוז פועלת כשפניה אל הציבור
ש "ופעילותנו בחד, המחוזיים מתקיימות בתדירות קבועה

 .י"לות מקאינה באה על חשבון פעי
ממניין האירועים שנערכו בין ועידה לוועידה     

כי , עולה) 2014 לסוף ינואר 2010מפברואר (
 אירועים ציבוריים ברמת המחוז 42התקיימו 

ה גדולה במהלך המחאה יעם עלי, או הסניפים
 22.  ומייד אחריה2011החברתית בקיץ 

 הגדה שםב – 57, ש"אירועים נערכו בשם חד
אחד מטעם , ללת הגדה השמאליתהשמאלית ומכ

- ואירוע נוסף של ועד הידידות ישראל,י"תנד
,  ימים12מדובר באירוע ציבורי אחד מדי . קובה

  .בממוצע
ברשימת האירועים לא הובאו בחשבון אלה שנערכו     

לא הצלחנו להתגבר על הנתק . אביב-באוניברסיטת תל
ן  בין מוסדות המחוז לבי, מזה שנים, לצערנו,שקיים

קשר הדוק יותר התקיים . א"הסטודנטים באוניברסיטת ת
 השביתות הגדולות בתקופת, באמצע העשור הקודם

ניסיונות לתיאום טוב יותר שנעשו בידי . באוניברסיטאות
  .לא נשאו פרי –המזכירות היוצאת 

  

  יפו- אביב- הבחירות המקומיות בתל
  
  

יית  לעירהתוצאות שהושגו בבחירות המקומיות האחרונות    
דב חנין כאשר התמודד חברנו . מאכזבותהיו  יפו-אביב-תל

 אלף מקולות 46-הוא זכה ב, 2008-לראשות העירייה ב
קיבל מועמד , 2013- אולם בבחירות המקומיות ב. הבוחרים

, יש לציין.  מהקולות לראשות העירייה9%רק " עיר לכולנו"
בשכונות  מהקולות 60%- זכה חנין בלמעלה מ2008- בכי 

 אחוזי 77קיבל  בשכונת פלורנטין הוא ואילו, ום וביפוהדר
אפילו לא , מדואל לא קיבל תמיכה דומהאולם . תמיכה

  .בשכונתו שבדרום העיר
  

 היא 2013-נקודת אור במערכת הבחירות המקומית ב    
". עיר לכולנו"מסגרת ש ביפו ב"שילובם הפעיל של חברי חד

תוך  ציג יפולי ברשימה לנהתעקשנו על הענקת מקום ריא
כגון יציאתו מהרשימה של חברנו יואב , ויתורים כואבים

ש ביפו " הנחמה הפוליטית היחידה היא שחבר חד.גולדרינג
 ויהיה הנציג הערבי ,ייכנס למועצת העירייה בעוד כשנה

הפולמוסים המרים מחלק כי יצוין . היחיד במועצת העיר
שקדמו בחודשים " עיר לכולנו"שהיו מנת חלקם של פעילי 

תנועת י לבין "בין מק, ש" התפתחו בתוך חד,לבחירות
  .השותפה בחזית, "תראבוט"
  

 ללא תרגום ארגוני, הרחבת ההשפעה
, אביב-ישנו גידול מתון בחברות במפלגה בסניף תל    

מאחר שהסניפים ברמת , הקולט מצטרפים גם מערים אחרות
בסניפי רמלה ולוד ישנו קיפאון . ליםים אינם פעי-גן ובבת
 . י טרם שוקם"ואילו סניף יפו של מק, בחברות

מאפשרת , ובעיקר הצטרפות של צעירים, הרחבת השורות    
יחד עם . להרחיב את תחומי הפעילות של המפלגה במחוז

ישנם במחוז . עדיין חברים מעטים מבצעים עבודה רבה, זאת
כאלה שנבחרו למוסדות וגם , חברים שאין להם תפקיד מוגדר

הרחבת השורות של . ואינם לוקחים חלק פעיל בעבודתם
דורית של המציאות -ה רביהשנים האחרונות מאפשרת ראי

ואף , חברים צעיריםבשורות המפלגה כיום  ויש ,החברתית
חנו ללא הצ.  דור בינייםלצדולצד ותיקים , צעירים מאוד

שים להתגבר על החולשה הקשה בכל הקשור בצירוף נ
חרף ההשתתפות הפעילה של חברינו במחאה . למפלגה

 ולמרות הגידול המרשים במספר התארגנויות ,החברתית
לא הצלחנו לקלוט את הפעילים , העובדים במחוז

 . הבולטים בהתארגנויות אלה בשורות המפלגה
 שטחי הפעילות הרבים נוכחו, באופן כללי    

להרחבת ההשפעה כי ניתן לקבוע , שבמחוז
ש אין תרגום "וליטית של המפלגה וחדהפ

והיא באה לידי ביטוי חלקי בלבד , ארגוני
זאת גורמת מציאות . בהרחבת שורות המפלגה

 , שבעוד ששטחי הפעולה הולכים ומתרבים, לכך
. מספר הפעילים לא גדל בהתאם לצרכים

אותם חברים פעילים נאלצים , כתוצאה מכך
מות שביצעו עד  מעבר למשי–להתמודד עם משימות חדשות 

תפקיד פוליטי מרכזי למלא אם המפלגה במחוז רוצה . עתה
  . היא חייבת להרחיב את שורותיה, יותר

 

 לשים את מעמד העובדים במרכז העשייה
הוא היעדר תכנון ,     אחת החולשות של פעילות המחוז

את סדר . הן ברמת המחוז ואין ברמת הסניפים, לטווח ארוך
שאין אנו בלתי צפויים ים אירועים מכתיבשל המפלגה היום 

 בחירותמערכות , )מלחמהן כגו(שולטים בעיתוי שלהם 
וכן תאריכים  ,)לרשויות המקומיות, להסתדרות, לכנסת(

יום האישה , האחד במאי(קבועים בלוח השנה המהפכני 
  ). 'וכו, יום האדמה, הבינלאומי

ארגוני של המפלגה בשנים -    במרכז סדר היום הפוליטי
אנו מציעים להעמיד את הפעילות בקרב מעמד , קרובותה

ניסיונות התארגנות חשובים שהיו במחוז יש לציין . העובדים
 הניסיון להקים איגוד מלצרים בשנה הובכלל ז, לאחרונה

והפעילות של פורום ארצי של עובדות ועובדים , שעברה
  .חשוב להמשיך בפעילות זו. ש"סוציאליים מטעם חד

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  י"ת דיון לקראת ועידת מקבימ
  
  

 בימת הנפתח, י"המניין של מק-מן-    לקראת הועידה שלא
לדיון בשאלות , "אלאתיחאד"-ו" זו הדרך"דיון מעל דפי 

: מאמרי דעה ותגובות ניתן לשלוח ל. פוליטיות וארגוניות
zohaderekh@gmail.com  
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  בריסל, איתמר שחרמאת 
  

 נפל דבר בתנועת 2013 במאי 1-    ב
, דניאל פירוןדניאל פירוןדניאל פירוןדניאל פירון: הפועלים בבלגיה

מזכיר האיגוד המקצועי הכללי 
העיר הרביעית בגודלה  (שרלרואהב

 והגדולה ביותר בחלק ,בבלגיה
נשא נאום בו האשים , )צרפתי-הוולוני

את המפלגה הסוציאליסטית בשיתוף 
. ם באירופהפעולה עם הכוחות הימניי

 הנמנה עם ארגוני –האיגוד המקצועי 
משך היה  –החזקים במדינה העובדים 

אחד מעמודי כל המאה העשרים 
התווך של התמיכה הציבורית הרחבה 

 אולם בשנים .במפלגה הסוציאליסטית
הנהיג  העדיפה המפלגה ל,האחרונות

את הקואליציה הממשלתית בבלגיה 
  . תוך רמיסת מעמד העובדים

ל פירון "קרא המזכ, כח זאת    נו
להקים מסגרת פוליטית רחבה 

  הסוציאליסטית     למפלגה     משמאל
  
  
  
  
  
  

נגד מסע ההשמצה 
  המקארתיסטי

  
  
  
  
  

 Israel Academia    האתר הימני 

Monitor , המנהל מעקב אחר מרצים
ואקדמאים בישראל המביעים עמדות 

פרסם לאחרונה השמצה , שמאליות
, עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףר "מקארתיסטית נגד ד

. י"חבר הלשכה הפוליטית של מק
מדובר באחד המרצים הרדיקליים "

נזדעקו הכותבים , "ביותר בישראל
והמשיכו בצטטם את הדברים , באתר

שאמר בכנס הבינלאומי של המפלגות 
שהתקיים , הקומוניסטיות והפועליות

  .בחודש נובמבר האחרון בפורטוגל
, מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע    בהודעה שפרסם 

נאמר כי המפלגה , י"ל מק"מזכ
מוקיעה את אווירת ציד המכשפות 

לגיטימציה שנעשה - ואת הניסיון לדה
אנו . "לעמדותיה ולנציגיה, י"למק

גאים במערכה שאנו מנהלים נגד 
האידיאולוגיה והפרקטיקה של 

ונגד תכניות , נגד הכיבוש, הציונות
  .אמר, "האימפריאליזם האמריקאי

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, ולמפלגת הירוקים הפרוגרסיבית
תחבר את הכוחות המתקדמים ר שא

במפלגות אלו עם מפלגת העובדים 
ועם קבוצות ) PvdA / PTB(הבלגית 

יח כי חזית הוא הבט. שמאל נוספות
תמיכתם בשמאל עממית כזו תזכה 

 .הפעילה של איגודי העובדים במחוזו
יפעילו את השפעתם גם  להא

על מנת "את וז, במחוזות נוספים
לשים קץ אחת ולתמיד לשיטה 

כי , עוד הוסיף פירון". הקפיטליסטית
בקפיטליזם לא ניתן לבצע רפורמות "
   ." הוא חייב להיעלם מהעולם–

נאום זה שם קץ לשיתוף הפעולה     
המסורתי של האיגוד המקצועי עם 

בגדה ר שא, המפלגה הסוציאליסטית
בציבור העובדים אותו הייתה אמורה 

 .צגליי
החזון של חזית שמאל רחבה מומש     

 עם התקדמות ההכנות ,באופן חלקי
לקראת הבחירות הכלליות שיתקיימו 

מפלגת העובדים . מאיחודש בבלגיה ב
 שהיא מפלגה הרואה עצמה –הבלגית 

חיזקה את  –מרקסיסטית ומהפכנית 
כוחה באופן משמעותי בשנים 

ובמיוחד בבחירות , האחרונות
סוף המקומיות שהתקיימו בבלגיה ב

 כי המפלגה ,הסקרים צופים. 2012
תעבור השנה את אחוז החסימה 

לראשונה  – ותיכנס לפרלמנט ,הגבוה
הוחלט , לאור זאת. בתולדותיה

באיגוד המקצועי בשרלרואה לקרוא 
 .לתמיכה במפלגה בבחירות הקרובות

לקריאה זו הצטרפו גם קבוצות שמאל 
השותפות גם הן למאמץ , נות יותרקט

רי לשמאל אלהבטיח ייצוג פרלמנט
אל התמיכה הפומבית . העקבי

 הצטרפו דמויות ,במפלגה ובמועמדיה
 ןבהו, ציבוריות נוספות בבלגיה

מספר , עיתונאים ואקדמאים מובילים
עזבו את ר שאפעילים מרכזיים 

המפלגה הסוציאליסטית ואת מפלגת 

, ) לשעברטוריתאכולל סנ(הירוקים 
ואף מספר מנהיגים בעבר ובהווה של 

שבעבר , האיגוד המקצועי הנוצרי
העניק את תמיכתו למפלגה השמרנית 

 . דמוקרטית- הנוצרית
  
  

ת העובדים הגיבה מפלג    
בכך ששילבה , להתפתחות זו

ברשימותיה לפרלמנטים המחוזיים 
-דמויות מובילות בתנועה האיגוד

לגה ר המפ"לצד יו, מקצועית הבלגית
ראול ראול ראול ראול  ודובר המפלגה פיטר מרטנספיטר מרטנספיטר מרטנספיטר מרטנס

אשר מובילים את רשימת , הדבאוהדבאוהדבאוהדבאו
מחוז ב. ליתאהמפלגה ברמה הפדר

 מוביל את רשימת ,לימבורג הפלמי
המפלגה חבר האיגוד הנוצרי במפעל 

אשר היה ממובילי , "פורד"המכוניות 
ת א. המאבק נגד סגירת המפעל

' זרשימת המפלגה בעיר ליי
היגי ולוניה מוביל אחד ממנשבו

נגד סגירת המפעל של תאגיד המאבק 
-ארקלור ",ייצור מתכת הגדול בעולם

  ". מיטאל
  
  

במחוזות אחרים מובילים את     
: רשימת המפלגה פנים רעננות נוספות

 דובר תנועת המועמד הואבאנטוורפן 
סטודנט , ת העובדיםהנוער של מפלג

ריסל מוביל את הרשימה בוב, 21בן 
שהיה , 28בן , מצטרף חדש למפלגה

ר איגוד הסטודנטים "עד לאחרונה יו
תמיכה . הפרנקופוניים בבלגיה

מפלגה מגיעה במפתיעה נוספת 
 ,,,,טינה ואן רומפויטינה ואן רומפויטינה ואן רומפויטינה ואן רומפוימכיוונה של 

אחותו של הנשיא השמרן של האיחוד 
ר ש א,,,,הרמן ואן רומפויהרמן ואן רומפויהרמן ואן רומפויהרמן ואן רומפוי, האירופי

ביקורת  מותחת שנים כמהמזה 
- המדיניות הניאועלציבורית חריפה 

  . אחיהליברלית שמוביל 
  

לאור התמיכה הציבורית המתגברת     
ה זוכה מפלגת העובדים בקרב ב

האיגודים המקצועיים ובקרב 
מתרבות  –אינטלקטואלים וצעירים 

תצליח , ההערכות כי בחודש מאי
המפלגה להכניס נציגים לפרלמנט 

 לראשונה מזה –ולהבטיח שם , הבלגי
 נציגות לשמאל העקבי –שנים רבות 

  .םולמעמד העובדי

  

  מנהיגי עובדים וצעירים 

 יכניסו את השמאל הבלגי לפרלמנט
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   - איתן קלינסקי
   שני שירים

  

אביב היה מלא באירוע -בתל" הגדה השמאלית"    אולם 
אספן " בינואר לספר השירים החדש 21-ההשקה שנערך ב

בערב השתתפו המשוררים . מאת איתן קלינסקי, "של שלום
לילך , זהייה קונדוס, יונתן קונדה, מוחמד אגואני, דן אלמגור

  .ישועה-עפרה ליית ושמיסאיאת אבו , נורית להב, ובר

פרי עטו של שני שירים אנו מביאים ,    לרגל צאת הספר
  .ו החדששהתפרסמו בספר, קלינסקי

  

  

  

 2014יום האישה הבינלאומי 
 א" ת,70אחד העם , בגדה השמאלית

 

 מרוזה עד רוזה
 מרתון נשים ופוליטיקה

 

  20:00בשעה ,  בפברואר23', יום א
 

 "רוזה לוקסמבורג"
  

עם , )1986(מרגריטה פון טרוטה : הבימאית. תיסרט עליל
אשר הקדישה את חייה , חייה של המהפכנית. תרגום לעברית

לשחרור הפועלים , לרעיון הקומוניסטי ולמהפכה בגרמניה
 .ולשחרור האישה

מנהלת משרד קרן רוזה , אנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טיםר "ד: דברי הקדמה
 .א"ת, לוקסמבורג

 

 20:00בשעה , רסא במ2', יום א
  

 חן עגול של נשים מובילות מאבקיםשול

 ?מהי פוליטיקה עבורי
  

על חסמים חיצוניים ופנימיים בפני מנהיגות פוליטית של 
שלי , בותיינה דביט', דורית אברמוביץ: משתתפות. נשים
, אורלי פלדהיים, פתחיה סגייר, נועה לוי, מאיה חסקל, דביר

 .'ג'נורית חג: המנחה.  ורבות אחרות,אלה שאינסקיה

 

  20:00בשעה , רסא במ9', יום א
 

The Rosa Parks Story 
  

 .דובר אנגלית). 2002(ולי דאש 'ג: הבימאית. סרט עלילתי
אמריקאית והלוחמת לזכויות -חייה של הפועלת האפרו

 1955-שסירובה לפנות כיסא לאדם לבן באוטובוס ב, האזרח
 .הברית-הצית את המערכה לשוויון זכויות השחורים בארצות

 מהמכללה האקדמית אילנה הירסטוןאילנה הירסטוןאילנה הירסטוןאילנה הירסטוןר "ד:  הקדמהדברי
 .יפו-א"ת

        

        

        

        

        

 טֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנוטֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנוטֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנוטֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנו

 

 ַחי -ְּבִׁשעּור ַּתְחִּביר ְּבִמְכֶלֶלת ֵּתל
 :ָּכַתְבִּתי ַעל ַהּלּוַח ֶאת ַהִּמְׁשָּפט

 "טֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנּו"
  נֹוֵׁשא–ִלְחיֹות 

  ָנׁשּוא –טֹוב 

 . ֵּתאּור ַּתְכִלית–ְּבַעד ַאְרֵצנּו 

 

 "ָהַאְרֵיה ַהּׁשֹוֵאג"ִּבְמרֹוֵמי ָהָהר ִהְתעֹוֵרר 
 ָטַרף ֶאת ַהּשעּור

 :ּוִבְטָרֵפי ַמְלְּתעֹוָתיו ָּכַתב ַעל ַהּלּוַח ֶאת ַהִּמְׁשָּפט
 "טֹוב ָלמּות ְּבַעד ַאְרֵצנּו"

  נֹוֵׁשא–ָלמּות 

  ָנׁשּוא–טֹוב 

 . ֵּתאּור ַּתְכִלית–ְּבַעד ַאְרֵצנּו 

 

 ִמַּׁשֲאגֹות ָהַאְרֵיה  ֲאני ּפֹוֵחד

 ַהּיֹוֵרד ֵאֵלינּו ִמִּמרֹוֵמי ָהָהר 

 .ִלְטרֹוף ֶאת ַחֵּיינּו
  
  
  

 ַהִּבָּצהַהִּבָּצהַהִּבָּצהַהִּבָּצה    ֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשלֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשלֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשלֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשל

 

 נֹוַלְדִּתי 

 ְלֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשל ַהִּבָּצה ַהְּנִקָּיה

 ּוְבִלָּבּה ַנְרִקיס

 ָּלִניתְסִביָבּה ַחָּצב ְוכַ 

 ֶׁשָּפְסעּו ֶאל ֶּגֶדר ַהַּצָּבר

 .ַּבַּפְרֵּדס ֶשל ַאָּבא

 

 נֹוַלְדִּתי

 ְלֵריָחּה ַהָּמתֹוק ֶשל ַהִּמָּלה ַהְּמיֶֻּבֶלת

 ּוְבִלָּבּה ִּתְקָוה

 ְסִביָבּה יֹוְׁשָרה ַוֲעבֹוָדה

 ִמּתֹו ֵסֶפר ַהִּמִּלים  ֶׁשָּפְסעּו

 .יֶׁשּׁשֹוְררּו ְוחֹוְללּו ְּבַיְלּדּותִ 

 

 ַהּיֹום 

 ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ִמְתַחְּננֹות ְלַאֵּתר ֲאִחיָזה 

 ְּבִקְפֵלי ַקְרַקע ּוְבִסְתֵרי ֵעֶׁשב

 ִלְמצֹוא ֶאת ַהִּבָּצה

 ְלָהִריַח ֶאת ִניחֹוָחּה

 אּוַלי ִיְמְצאּו ֶאת ַהַּנְרִקיס ֶׁשִּלי

 אּוַלי ִיְמְצאּו ֶאת ָהָאֶרץ ֶׁשָּגְנבּו ִלי

 ַחִּיים ֶאֶרץ ּוִמִּלים ְוַיֲחִזירּו לַ 

  .ֶׁשֶּנֶעְלמּו ִלי



    במאבק
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מטעם לוד התלונן חבר מועצת העיר , בסוף חודש ינואר    
, )קואליציה העירוניתב מרכיבשהיא (התנועה האיסלאמית 

. )ליכוד (רביבורביבורביבורביבויאיר יאיר יאיר יאיר על התנהלותו של ראש העירייה 
רביבו נתקל , לדבריו

קבוצת ילדים ערבים ב
ששיחקה במגרש 

, יער-משחקים בשכונת גני
השכונה בה מתגורר ראש 

את יבו שאל  רב.העירייה
מדוע באו לשחק , הילדים

כמה . דווקא במגרש זה
דקות לאחר שעזב את 

הגיעה ניידת של , המקום
השיטור העירוני אשר 
, רשמה את שמות הילדים

ואיימה עליהם כי אם 
ימשיכו לבוא ולשחק 

 הם –יער -בשכונת גני
במרבית השכונות . "יעצרו

 הייתי אניר שאגם כ. אין מגרשי משחקים, הערביות בלוד
הינו הולכים לשחק במגרשי המשחקים בשכונות , ילדה

חברת מועצת העיר לוד , מהא אלנקיבמהא אלנקיבמהא אלנקיבמהא אלנקיבמספרת , "היהודיות
  .ש"מטעם חד

העניין פומבי כאשר סיעת הפך ,     כמה ימים לאחר מכן
אשר מוקיע את , התנועה האיסלאמית פרסמה גילוי דעת

ת שנמצא, אלנקיב. התנהלותו הגזענית של ראש העירייה
, החליטה כי אסור שהמקרה יעבור ללא תגובה, באופוזיציה

 בפברואר מול בניין היכל 4-וקראה לקיים משמרת מחאה ב
  . ישיבת מועצת העירתקיימהבו ה, התרבות

היו חילופי דברים קשים בין אלנקיב לבין ,     בישיבה עצמה
הוא לא הפסיק להקניט אותי משך כל . "ראש העירייה

וכי לא אבחר למועצת , י יש לי חוב ארנונהלטעון כ, הישיבה
  – בדיון במועצה . "מספרת אלנקיב, "העיר פעם נוספת

   האופוזיציהנציגת  הייתי         –   2014 לשנת  בארנונה  שעסק 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, וניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטר

 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

תי להעיר לגבי מספר סעיפים כשביקש, למרות זאת. היחידה
הוא סירב לתת לי את רשות הדיבור וקרא אותי , בצו המיסים

כאשר התעקשתי לשמוע את חוות דעתה של היועצת . לסדר
. היא סירבה להתבטא, שנכחה בדיון, המשפטית של העירייה

  ".נאלצתי לצאת מהישיבה, לבסוף
שהייתה הראשונה ,     מי שציפה שהתנועה האיסלאמית

תיתן גיבוי למאבק אותו הובילה אלנקיב , לחשוף את המקרה
 מן הקצה התנועה האיסלאמית שינתה את עמדתה.  התבדה–

.  וטענה כי המקרה הגזעני לא היה ולא נבראאל הקצה
בהודעה משותפת לעיתונות של ראש העירייה ושל סיעת 

ציין ראש  ",התנועה האיסלאמיתשל " ביער- נידא אל-אל"
העיר יאיר רביבו את הערכתו הרבה ואת שיתוף הפעולה 

אשר פועלים מתוך , ערבי-נידא אל- הראוי עם ראשי סיעת אל
ראש העירייה והתנועה ". שיקולים של טובת העיר

 לכיוונה של מהא גם הוסיפו השמצה מרושעתהאיסלאמית 
 כך שגורמים קיצוניים ביעו את צערם עלה"כאשר , נקיבאל

להעלות  ,מבקשים להסיט את הדיון משיקולים בלתי ענייניים
להתסיס , להטיל רפש, את מפלס הלהבות בין יהודים וערבים

  ".קיום בלוד-  ולפגוע בדווירהואת הא
. אומרת אלנקיב, "מדובר בהיפוך הזוי של היוצרות    "

קשת הקואליציה של הבית היהודי והתנועה האיסלאמית מב"
, ואילו אותי', ערבי-קיום היהודי-מקדמת הדו'-להצטייר כ
חבלה קיצונית בשותפות '-הם מאשימים ב, ש"שבאה מחד

אלנקיב מתעקשת שפעלה נכון ...". 'ערבית בעיר-היהודית
אני מתנגדת . "כאשר יזמה מחאה ציבורית מול העירייה

כל ולכן זו חובתי להשמיע מחאה נגד , עקרונית לגזענות
  ".גזענות בלודהי גילוי

  

  בחברון" שוברים שתיקה"סיור 
לציון , יוזם סיורים בעיר חברון" שוברים שתיקה"    ארגון 

מלאות עשרים שנה לטבח שביצע הכהניסט ברוך גולדשטיין 
 28',  יתקיימו ביום והסיורים. במתפללים במערת המכפלה

: הרשמהל. א"ויצאו מירושלים ומת, בפברואר
http://www.shovrimshtika.org/tours/2  

  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 יפו-א"מחוז ת

  
  

   10:30החל מהשעה ,  בפברואר22, בשבת
  

  ועידת המחוז
  

  אביב -תל, 70רחוב אחד העם , במועדון
  
  

 :על סדר היום
 ח ועד המחוז היוצא"דו

 דיון
 בחירת מוסדות המחוז החדשים

  
  
  
  

ה ולקחת חלק כל חברי המחוז מוזמנים להשתתף בוועיד
  .פעיל בדיונים

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עם שותפים מפתיעים, ראש עירייה גזען: לוד


