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פרשת השחיתות האחרונה הקשורה בבכירי מפלגת     
מספר . אינה הראשונה בתולדות מפלגה זו, "ישראל ביתנו"

וכך גם , מחברי הכנסת ומהשרים שלה נחקרו בעברלא קטן 
בפרשת . אביגדור ליברמן, ר המפלגה עצמו"יו

לפי הפרסומים בכלי , השחיתות האחרונה נטען
, פאינה קירשנבאום, כי סגנית שר הפנים, התקשורת

השתמשה בתפקידה כדי להזרים כספים לגופים 
 ובהם התנחלויות בגדה –ציבוריים שונים 

כגון מינוי , מורה לטובות הנאה בת–המערבית 
  .מקורבים לתפקידים או קבלת שוחד

 –אשר אם יוכח כנכון ,     מדובר במעשה הונאה
אשר יתווסף לכתמים , ה כתם פלילייהי

המוסריים והפוליטיים של 
אולם מעשה הונאה . מפלגה זו

תפרסם אשר מ, גדול לא פחות
בכלי התקשורת לאחרונה בהקשר 

 הוא זה ,ראשהלמפלגה זו ולעומד ב
  . וריאליזם מדיניהמייחס לה עמדות יוניות

-מי שיצביע ל"    בליכוד טוענים זה מכבר כי 
. )13.12" (יתרום להקמת ממשלת שמאל' ישראל ביתנו'

, שראל בעולםבידודה של ילאחר שליברמן הזהיר מפני 
הוא שובר שמאלה לכיוון ממשלת "כי קבעו דוברי הליכוד 

הפעם הצבעה לליברמן .. .י ולפידבוז׳, שמאל עם ציפי
פירושה ממשלת שמאל בראשות ציפי ובוז׳י והקמת מדינת 

   ".טרור פלסטינית
 רק זיגזוג יא של ליברמן הלכאורה-    אולם ההתמרכזות

. פוליטי נוסף בשורה של זיגזוגים באמירותיו המדיניות
כאשר איים , למשל(הוא מעוניין להציג עצמו כנץ , לעיתים
 –וכעת , )ר שנים בהפצצת סכר אסואן במצריםספלפני מ

  . הוא מנסה להציג עצמו כאיש מרכז וכמדינאי מתון
בכינוס סגור של כי את הדברים אמר ,     ראוי לשים לב

 בראשותו אביב- לאקדמי באוניברסיטת ת-המועדון העסקי
באירוע נכחו כמה עשרות . של איש העסקים אמנון דיק

נגיד בנק ישראל לשעבר יעקב  ובהם ,אנשי עסקים בכירים
איש העסקים עמי , סמי סגול" כתר"ר חברת "יו, פרנקל

ר חברת אמנת "יו, "אמדוקס"בועז דותן ממייסדי , שגיא
 קהל שומעיו .אסף והיהלומן שמואל שניצר) לולו(אברהם 

 לא משום שהוא מתנגד ,הוא קהל המעוניין בהסדר מדיני
או משום שהוא תומך בזכויות , לפשעים שמבצע הכיבוש

אלא , הפלסטיני- הלאומיות הצודקות של העם הערבי
יציבות הפוגעת -משום שמצב העניינים הקיים מייצר אי

) 23.12(ליברמן בחר להדגיש בפורום זה , לכן. בעסקיו
,  לא בגלל הערבים–חייבים להגיע להסדר מדיני "כי 
זה חשוב ליחסינו עם האיחוד . לא בגלל היהודיםא

 השוק הגדול שלנו הוא האיחוד ...ב"האירופי וארה
... גם מבחינת יצוא וגם מבחינת יבוא. האירופי

 ,כשיש הידרדרות ביחסים המדיניים
  ".רואים מה קורה לכלכלה

מרבה ליברמן ,     בתקופה האחרונה
הסדר מדיני בפני זכות להתבטא ב
, נחום ברנע. נשי עסקיםקהלים של א

כתב , "ידיעות אחרונות"הפרשן הפוליטי של 
 100-לפני כ] ליברמן[שלשום הופיע "כי ) 19.12(

. אביב-אנשי עסקים במשרד של אחת החברות בתל
שביקשו לדעת אם ליברמן , היוזמה הייתה של כמה מהם

הם , מבחינה מדינית. כשיר לכהן בממשלה בראשות הרצוג
 .זה היה אודישן, זאת הייתה אסיפת בחירותיותר מש. יונים

נשא באוזניהם את אותו נאום שהוא נושא ... ליברמן
והבטחה לקדם ...  דאגה מהבידוד הלאומי...במקומות אחרים

טק -לים של חברות היי"היו שם מנכ... שלום אזורי
כל האנשים שהמוספים , אנשי עסקים גדולים, בינלאומיות

... חד המשתתפים אמר ליא ...הכלכליים מתגאים בהם
צריך '. הוא לא נואש מלגייס את ליברמן לגוש מול נתניהו]ש[

  ".אמר', לעבוד איתו
היא ביטוי להחלטה הטקטית , היוניאופיו     ההונאה בדבר 

של ליברמן לנסות ולזכות בתמיכת אותו אגף בבורגנות 
טוב . אשר האינטרסים שלו הם בהסדר מדיני, הישראלית

אולם אין לשגות באשליות , טאים בזכות הסדרשיש מי שמתב
או לגבי , הלאומניותלגבי דעותיו , לגבי אופיו של האיש

  .שיקדם אם יזכה בעמדות השפעההגזענית המדיניות 
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  ש"בן מצביע חדה: כישלון חינוכי
הבן . אין לי חיים – הבחירות] הקדמת[מאז ההודעה על "

מאז ומתמיד היינו בצד ימין . שלי ובעלי לא מפסיקים לריב
ועכשיו התברר לנו שהבן שלנו מצביע , של המפה הפוליטית

.  להתמודד עם זהבעלי לא מסוגל. ש"לחד, לשמאל קיצוני
בכל . הוא רואה בכך כישלון של החינוך שנתנו לילדים בבית

 ". פשוט סיוט. צעקות, פעם שהם נפגשים יש מריבות
 )13.12, "וויינט"אתר  , יעוץ להוריםהימדור  (

 

 ייצוג נשים הוא ביטוי לתסכול אישי: ס"ש
 המכנה .ליקטו מספר נשים מהשוליים של החברה החרדית"

אשר בחרו , ותן נשים הוא מרמור ותסכול אישיהמשותף לא
ועל הדרך לשמש ניצבים , לפרוק אותו ברחובה של העיר

 ".בהצגה המרכזית של שנאת חרדים
 )12.12, "יום ליום"ס "ביטאון ש(

 

 בדיחה שקולעת
בוודאי לא כל עוד הכסף , פוליטיקאים לא באמת משנים"

ים אמריקה מנוהלת בידי אנש. שולט בפוליטיקה שלנו
נקים ערימה של א'זה כמו לתת לחבורת ג. שמכורים לכסף

 ".'תחלקו את זה בין כל האנשים, 'קוקאין ולהגיד להם
 )12.12, "ידיעות אחרונות ", קומיקאית אמריקאית,שרה סילברמן(
 

  משנתו של המועמד לראשות הליכוד
 קבלת –הערבים יכולים לבחור באחת מהאפשרויות "

תושבות , מנות עם תקופת מבחןאזרחות בתנאי להצהרת נא
או קבלת סל הגירה , קבע בתנאי שהעבר נקי מפעולות טרור

 ".ומציאת עתידם במקום אחר
 )15.12, "ישראל היום", כ משה פייגלין"ח(

 

 רשות המיסים גילתה שהטייקונים מרמים
 20.6 דיווחים על התחמקות ממס בהיקף של 1,592"

ש שנים מיליארד שקל התקבלו ברשות המסים בחמ
תכנוני המס . מרביתם תכנוני מס של חברות, האחרונות

תשלום דמי ניהול פיקטיביים לחברה : הנפוצים ביותר הם
רכישת חברה ; משום שהוצאה זו אינה חייבת במס, אחרת

 ,בתשובה. ופעילות באמצעות חברה זרה; בהפסדים
 נכתב כי הרשות ,ידי שר האוצר לשעבר יאיר לפידבשחתומה 
 לזהות כיום על ידי שימוש בשאילתות מחשב כמה לא יכולה

ים או כמה סנקציות מתוך התכנונים התגלו כלא לגיטימי
 ".דיווח על תכנוני מס-הוטלו בגין אי

  )15.12, "כלכליסט"-ידיעה ב(  

  

ש קוראות לבניית ברית "י וחד"מק

   ערבית רחבה נגד הפאשיזם-יהודית
  
  
  
  

ניסטית הישראלית המפלגה הקומוהלשכה הפוליטית של     
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון מזכירות ו) י"מק(
-דנו לאחרונה בנפילת הממשלה ובבחירות לכנסת ה) ש"חד(

 .2015 שיתקיימו במארס ,20
-לפיד-טבנ-כה על נפילתה של ממשלת נתניהוש ביר"חד    

: בכל המישוריםלאחר שזו הגיעה למבוי סתום , ליברמן
-שאהכשלת המ,  סרבנות השלום הצודק–במישור המדיני 

העמקת ההתנחלויות ומלחמת הדמים , ף" עם אשומתן
 העמקת העוני והפערים –במישור החברתי ; בעזה

; המעמדיים והיעדר תשובות למשבר הדיור ולמשבר החברתי
דמוקרטית - החרפת החקיקה האנטי–ובמישור האזרחי 

 .ישראלפלסטיני בה-הערביהלאומי והגזענות נגד המיעוט 
עשרות סקרים מצביעים בשבועות האחרונים בעקביות על     

עם זאת .  מנדטים לפחות5ומנבאים לה , ש"התחזקות חד
, ש רואה כי צו השעה הוא בריתות רחבות ככל האפשר"חד

במטרה , ת כאחהיהודי ציבורבהערבי ו ציבורעם כוחות ב
 .שיסטי לחזור לשלטוןאלחסום את דרכו של הימין הפ

ש מקיימת מגעים עם הכוחות הפוליטיים ברחוב "דח    
הערבי ועם כוחות ואישי ציבור בקרב הכוחות המתקדמים 

יהודית רחבה ככל -במטרה לגבש רשימה ערבית, היהודים
שיסטיים בזירה אפ-שתאחד את כל הכוחות האנטי, האפשר

 .ותתרום ליצירת גוש חוסם לימין, הפוליטית בישראל
, עלאת אחוז ההצבעה ברחוב הערבידגש מיוחד ניתן לה    
העלאת .  בלבד50%-עמד על כבבחירות האחרונות ר שא

 תוספת השיעור ההשתתפות של האזרחים הערבים משמעות
 . את הימין מנדטים לגוש החוסם5-3של 
היא , ש מדגישה כי בכל ברית שהיא תהיה חלק ממנה"חד    

 על ערכיה המתקדמים ועל ,תעמוד על מצעה הפוליטי
      .ערבי- רכבה היהודיה

  
  
  
  
  

  אירופה למדה מהשואה
  
  

לצדק האירופי  בית הדיןפורים אחרי החלטת רגעים ס    
,  טרורני הארגוברשימת החמאס ארגון  של כללתולבטל את ה

אירופה לא למדה שום דבר 'כי נתניהו ראש הממשלה הצהיר 
טלאי , מזל שהוא לא הציע להכין מקומות מחבוא. 'מהשואה

 . ומזון לשעת חירוםצהוב
 מאז חלפועשרות השנים שבוחנים את אם , למעשה    

ית הפיקה היטב את היבשת האירופכי אין ספק , השואה
שנים ספורות לאחר שוך . הלקחים מאותה תקופה אפלה

התרבויות התקרבו , לו להתמסמסחהגבולות ה, הקרבות
. במרבית חלקי היבשת מזה עשרות שניםשורר יציב ושלום 

אולם מצבה יכול היה , אירופה אינה חפה מבעיותמנם וא
 .גרוע בהרבה) בעבר גם היה, ואכן(להיות 

אבל ,  בשואהאירעאולי לומדים מה , לעומת זאת, בישראל    
. לא לומדים מספיק כיצד ניתן למנוע הישנות שלהבוודאי ש

ות היא מדיניות נהלאומ, הגזענות חוגגת ומושלת בכיפה
לא פוסקות ואיתן גם הקולוניאליזם והמלחמות , רשמית

 .והכיבוש
 –אלה שחוללו אותה .  לפני עשרות שניםהשואה נגמרה    

.  את הלקח ברובםלמדו –נכדיהם . ברובם כבר אינם בחיים
  . למדו זאתטרם –נכדי הניצולים אולם 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  תאגדים'מק
  

  מלאכ עמארמאת 
  

התחילה התארגנות עובדים ברשת ,     לפני כשנה וחצי
 פנו להסתדרות הנוער תמספר עובדים ברש. ס'מקדונלד

וביקשו שההסתדרות תסייע לנו לשפר את , העובד והלומד
בין . תנאי העבודה שלנו ואת יחסה של הנהלת הרשת כלפינו

ומתן על - רות נפתח משאס לבין ההסתד'הנהלת מקדונלד
. ואפילו נקבע תאריך לחתימה על ההסכם, הסכם הקיבוצי

 שהוא הזכיין של –עומרי פדן , אבל ביום החתימה
 בעקבות . סגר את הטלפון שלו ונעלם–ס בישראל 'מקדונלד

 נקטנו –ומאז , על סכסוך עבודהבחודש יוני כרזנו ה, כך
  .והפגנות יםובהם שביתות בסניפ, ניים שוניםבצעדים ארגו

בו אני ,     לפני כחודשיים השתתפתי בשביתה בסניף עכו
, שגם אני מנוצלתלדעת עשיתי זאת משום שנוכחתי . עובדת

באותו .  מגיע לי יותר–ושאחרי שנתיים של עבודה ברשת 
ויצאנו החוצה , סגרנו אותו. יום היינו כמה עובדות בסניף
סיימנו את , יאחרי כשעה וחצ. לפגישה עם נציגי ההסתדרות

  .פתחנו אותו ועבדנו כרגיל, חזרנו לסניף, השיחה
סניף  לו זה אחר זהמנהלים שונים הגיעלמעלה מעשרה     

.  פחדלעורר בנובניסיון כדי לבדוק מדוע הייתה שביתה ו
 – שהסתובבה בסניף משך חצי שעה –מנהלת האזור , לבסוף

ו כאשר יצאנ, לטענתה: מצאה תירוץ לשלוח אותי הביתה
השארתי את התנור וגופי חימום שונים במטבח , לשביתה

החברה פנתה עוד באותו יום למשטרה . כשהם דולקים
התקשר אליי מנהל והודיע לי שבעקבות . והגישה נגדי תלונה

כמה ימים לאחר מכן זומנתי . לא אוכל לעבוד, התלונה
כאילו הייתי סוחרת , ונחקרתי במשך ארבע שעות, לחקירה

  ...ריינית מסוכנתסמים או עב
לא ,     ניסיתי להסביר לחוקר את הנסיבות בהם הדבר קרה

אבל המשטרה לא , בתור רשלנות אלא כחלק משביתה
לפיו , הם קבעו צו הרחקה. התעניינה בהסברים שלי כלל

אסור לי להתקרב לקניון בו נמצא הסניף שלי או לדבר עם 
רשותי ההסתדרות העמידה ל . יום30משך בהעובדים בסניף 

אשר עתר לבית המשפט כדי לבטל את צו , עורך דין
על כך , השופטת בתיק נזפה בחוקרי המשטרה. ההרחקה

שהתעלמו מהעובדה שהמקרה בו מדובר הוא חלק מסכסוך 
  . ימים14-ופסקה כי משך צו ההרחקה יקוצר ל, עבודה

הגעתי ) 11.12(י בנצרת "    אל ערב הפתיחה של ועידת מק
שם מתנהל , אביב-בבית הדין לעבודה בתלישירות מהדיון 

משפט לגבי תביעה שהגישה ההסתדרות נגד רשת ה
ההסתדרות טוענת שהנהלת . ס ונגד עמרי פדן'מקדונלד

החברה מנסה לפגוע בהתארגנות העובדים ולהתנכל 
 אין –ובינתיים , בתחילת ינואר יתקיים דיון נוסף. למוביליה

  .מול ביתו של פדןכולל , אבל התקיימו הפגנות, שביתות
שהשביתה הזו משותפת לעובדים ערבים ,     חשוב לציין
 מהעובדים ברשת יםשליש-למעלה משני. ויהודים כאחד

ואצלי בסניף , ס ברחבי הארץ הם עובדים ערבים'מקדונלד
אלא של כל , זה לא מאבק של מגזר אחד. עכו שבתנו יחד

  .העובדים והעובדות
  

  )י"בנק(חברת ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי , )19 (מלאכ עמאר

 חולדאיחולדאיחולדאיחולדאי- - - - בוכמןבוכמןבוכמןבוכמןלללל    שמנו רגלשמנו רגלשמנו רגלשמנו רגלכך כך כך כך 
  
  
  
  
  
  

 מיליארד שקלים 1.3ן בשווי "    להצליח לעצור עסקת נדל
יישום של , בעיניי כקומוניסט,  זה–הפוגעת בציבור 

. פרקטיקה מוניציפאליתבדבר התיאוריה המרקסיסטית 
-ן לבין עיריית תל בשם בוכמ גרמנימדובר בדיל בין טייקון

מתחם של ": אביבי-הולילנד תל"במסגרתו יוקם , יפו-אביב
אשר יבוא על חשבון השטחים , מגדלי פאר לאורך חוף הים

ולא , משמשים את תושבי השכונות הסמוכותההירוקים 
  . השגה- יכלול דיור בר

    הצלחנו לשכנע את הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 מתכננים ךועל כ, ל עסקה זולבלום את הצד המנהלי ש

היזמים והעירייה להגיש ערעור לוועדה הארצית לתכנון 
אולם הוועדה המחוזית קיבלה את המתווה התכנוני . ולבנייה

  .ומשום כך נערער גם אנחנו, של העסקה
כיצד יש לארגן התנגדות ,     ממאבק זה ניתן ללמוד לקחים

ב בשם מתוש, "משוגע לדבר"-המאבק התחיל מ. אזרחית
לאחר מכן . הדליק את הגיצים הראשוניםר שא ,יקיר בן מאור

אשר יפגעו הראשונים  התושבים – המעגל השניהגיע 
כרם מעגל זה כלל גם את ועדי הפעולה בשכונות . מהעסקה
וספות הסמוכות למתחם נווה צדק ושכונות נ, התימנים

 פעילים סביבתיים וכן חברי תנועת השתלבו בו. הדולפינריום
התנועה , "טבע ודין, אדם"גם ארגונים דוגמת ". עיר לכולנו"

הצטרפו ', וכו, התנועה לישראל אקולוגית, לאיכות השלטון
חברת מועצת הצטרפה , במעגל הפוליטי, לבסוף. למאבק

שנותרה למעשה חברת האופוזיציה היחידה , העיר שלי דביר
לאחר שאהרון , מול שלטון היחיד של רון חולדאי בעירייה

  .יפת הצטרפו לקואליציה שלו- דואל ויעל בןמ
    המאבק ממחיש כי למרות העובדה שהעירייה וכרישי 

חולדאי -ן מעדיפים שעסקות דוגמת עסקת בוכמן"הנדל
, בעבודה מאומצת. ניתן לשפוך עליהן אור, ייסגרו במחשכים

אפשר לקבוע , שהתחילה מגרעין של פחות מתריסר אזרחים
כך שהאינטרסים שיכובדו ,  הכףאת סדר היום ולהטות את

  .ולא של בעלי ההון, יהיו האינטרסים של הציבור
בו אנו עורכים את , ל חוף היםעאחד מבאי בית הקפה     

ספק ו ספק בחיוך ,סינן לעברנו, הישיבות של קבוצת הפעולה
ר אם לא שמו לכם משהו תתחילו לבדוק כל בוק: "ברצינות

אין לאף אחד מאתנו : "להה השבנו לו במק."מתחת לרכב
  .ים או לסקייטבורדיאז נתחיל לבדוק מתחת לאופנ". רכב
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 4/בחירות 

  

   את הימיןרתרשימה ערבית אחת תש
  

  
  

  

  

  אליאנה מחאמיד ואדם אמוראימאת 
  

 הקולות הקוראים להפלת ,במערכת הבחירות הנוכחית    
כישלונה של הממשלה להוריד את .  הולכים ומתרביםהימין

סרבנותה , יוקר המחייה ולהבטיח קיום בכבוד לאזרחים
מערכה  וה,העקבית להסכם שלום עם ההנהגה הפלסטינית

 כולן סיבות –הגזענית שהיא מנהלת נגד הציבור הערבי 
 .מוצדקות לציבור להשתחרר מעולה של ממשלה זו

היא באמצעות , הדרך היחידה להחלפת שלטון הימין    
יצירת גוש פרלמנטארי בכנסת אשר יחסום את דרכו של 

ויסתמך על קולותיהם של חברי הכנסת היהודים , נתניהו
התגברות על . שמאל וממחנה המרכזוהערבים ממחנה ה

ההפרדה בין יהודים לערבים הכרחית כדי להפיל את ממשלת 
 .הימין וליצור מקום טוב יותר לחיות בו לכולנו

ראש הממשלה האחרון שהביא לידי ביטוי הבנה זו היה     
אשר נשען על קולות נציגיהם של האזרחים , יצחק רבין

הממשלה . ערבית-ש היהודית"לרבות סיעת חד, הערבים
לשיפור ,  הביאה להסכמי הביניים עם הפלסטיניםיםשהק

ביחסה של המדינה כלפי אזרחיה הערבים ולהגדלת 
ש בגוש "מקומה של סיעת חד, לצד זאת. ההשקעה בחינוך

היה משמעותי גם , החוסם שאיפשר את ממשלתו של רבין
תהליך זה נגדע עם . למניעת מהלכים בעיתיים של הממשלה

 .ין ועליית נתניהו לשלטוןרצח רב
מרכז -יורשיו של רבין בראשות מפלגות המרכז והשמאל    

לא השכילו להבין את חשיבות שיתוף הפעולה עם 
מי שהבינו . האוכלוסייה הערבית והנהגתה הפוליטית

ערבי -והפנימו היטב את הפוטנציאל שבשיתוף פעולה יהודי
 .שם ליברמןהיו דווקא מנהיגי הימין וברא, לקידום השלום

, ליברמן קידם בכנסת היוצאת את העלאת אחוז החסימה    
כדי לכפות על הסיעות הנסמכות על קולות האוכלוסייה 

זאת על אף . הערבית להתאחד ולרוץ ברשימה משותפת אחת
כפי , שמדובר בסיעות בעלות תפיסות עולם שונות בתכלית

יות שבציבור היהודי קיימות מפלגות בעלות תפיסות פוליט
מטרת המהלך של ליברמן היא לכפות איחוד על . שונות

  .  במטרה להקל על בידודו הפוליטי–הציבור הערבי 
התשובה לליברמן ונתניהו היא בהרחבת הכוח הפוליטי     

-רק הצבעה יהודית. ערבי המשותף בכנסת הבאה-היהודי
לגיטימציה על -ערבית משותפת תשבור את מצור הדה

ותקדם את האפשרות של חיבור בין , אלהציבור הערבי בישר
אשר יוכל , ימין-חוסם-יהודים לערבים לצורך הקמת גוש

להפסיק את הבנייה בהתנחלויות ולהגיע להסדר קבע 
המתבסס על סיום הכיבוש ועל הקמת מדינה פלסטינית 

 .עצמאית בצד מדינת ישראל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 לא גוש אחדלא גוש אחדלא גוש אחדלא גוש אחד

ר מגדירה עצמה המסגרת הפוליטית היחידה בכנסת אש    
ערבית משותפת היא החזית הדמוקרטית לשלום -כיהודית

 סקרי דעת קהל שנערכו בחודשים 33-ב). ש"חד(ולשוויון 
ש לא רק עוברת " חד– מאוגוסט ועד ימים אלה –האחרונים 

אלא אף מגדילה את כוחה , את אחוז החסימה בכוחות עצמה
ודית יה-בהגדלת כוחה של השותפות הערבית.  מנדטים5-ל

 .ימין-חוסם-טמונה האפשרות של בניית גוש, הזו

העלאת אחוז החסימה מחייבת אותנו להתנהגות , עם זאת    
קיימים קולות התומכים ביצירת רשימה משותפת . אחראית
חיבור זה , לשיטתם. ד"ל ובל"תע-ם"ש לבין רע"בין חד

מנע אובדן קולות יוכן , ציבור הערביההצבעה באת גדיל י
 .שייגרם אם מי מהרשימות לא תעבור את אחוז החסימה

משום שאין כל ערובה לכך , ראשית. גישה זו לוקה בחסר    
: לדוגמא. שרשימה משותפת תוביל לעלייה באחוז ההצבעה

המורגלים בהצבעה , מצביעים שמרנים מבחינה דתית
מה עלולים להישאר בבית ולא להצביע לרשי, ם"לרשימת רע
היעדר , חמור מכך. ש החילונים נכללים בתוכה"שנציגי חד

תחרות בין נציגי הרשימות יוביל לאדישות של הרחוב ושל 
. עודד פחות אנשים לצאת מביתם ולהצביעיו, הפעילים

 סקרי דעת קהל נסקרה האפשרות 33במקצת מאותם , ואומנם
רשימה כזו : והתוצאה, ד"בל-ל"תע-ם"רע-ש"של רשימת חד

, זאת שעה שכיום.  מנדטים11- ל7בין ,  לפי הסקרים,תקבל
לאחר שבבחירות האחרונות התמודדו שלוש הרשימות 

 . מנדטים11-הן זכו במצטבר ל, בנפרד
. ריצה משותפת מסוג זה עלולה לגרום נזק פוליטי, שנית    

קיימות מחלוקות אמתיות ועמוקות בין הסיעות בשאלת 
וחד במאבק על זהותה האסטרטגיה של המאבק בכיבוש ובמי

ש "פעילי חד, עבורנו. החברתית של האוכלוסייה הערבית
השאלה הפוליטית המרכזית היא מי , הערבים והיהודים

האם השמאל והציבור הערבי יצליחו לבודד : יבודד את מי
או שאולי הימין הקיצוני , את הימין הקיצוני והפאשיסטי

. ר הערביוהפאשיסטי יצליח לבודד את השמאל ואת הציבו
כוחות האחרים האסטרטגיה הפוליטית המנחה חלק מה

 .גם בשאלה זו,  שונה מעמדתנו– הפועלים בציבור הערבי
  
  
  

 תחרות בריאה בין שתי רשימותתחרות בריאה בין שתי רשימותתחרות בריאה בין שתי רשימותתחרות בריאה בין שתי רשימות

נסכים להשתתף , ש"חברות וחברי חד, בטרם אנחנו    
עלינו , בפרויקט פוליטי של שיתוף פעולה בבחירות לכנסת

ש "ערבית של חד- ה היהודיתהאם זהותה והתנהלות: לשאול
האם היא תשמור על קולנו ? תבוא לידי ביטוי במסגרת כזו

האם ? כמבטאת ערכים חילוניים וסוציאליסטיים, הייחודי
את  עלהתהאם היא ? היא תתרום לכינונו של גוש חוסם ימין

האם היא תמשוך או תרחיק ?  ההצבעה לכנסתשיעור
 ? שלהרעיוניותוהומה יהיו ההשלכות הפוליטיות ? מצביעים

כי האפשרות להקמת רשימה משותפת אחת , חשוב לזכור    
של כלל הכוחות הפוליטיים הפועלים בקרב האוכלוסייה 

, ראשית. אינה האופציה היחידה על סדר היום, הערבית
, כפי שעשתה בעבר, ש תרוץ לבדה"קיימת האפשרות שחד

צד ל. תעבור את אחוז החסימה בעצמה ואף תגדיל את כוחה
ש תחבור לכוחות אחרים "קיימת גם האפשרות כי חד, זאת

ש "וביניהם כוחות עמם חד, בציבור הערבי ובציבור היהודי
 .לרבות במערכות בחירות, שיתפה פעולה כבר בעבר

, ש להרחיב את ציבור בוחריה"אפשרות כזו תאפשר לחד    
על אופייה , מבלי לוותר על מי ממצביעיה היהודים והערבים

על קולה הייחודי או על סדר היום הפוליטי , תףהמשו
ייווצר מצב בו , אם תתממש אפשרות זו .והחברתי שלה

. בציבור הערבי תתקיים תחרות בריאה בין שתי רשימות
ויתרום להקמתו של , הדבר יוביל לעלייה באחוז ההצבעה

  . נתניהוןיעת המשך שלטוגוש חוסם ימין אשר יסייע במנ
  
  
  
  

 21.12, "שיחה מקומית"ר פורסם במקור באת
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  ואד בולוס'גמאת 
  

כי , אתרי חדשות מקומיים דיווחו    
צדדי הדן בענייני הבחירות - מפגש דו

התקיים לפני כמה ימים בין משלחת 
ש לבין משלחת של התנועה "של חד

 .סלאמיתיהא
עניין אחד מעורר תשומת לב     

-עווד עבד אל, ד"ל בל"מזכ: במיוחד
כי , יםלא הכחיש את הדיווח, פתאח

ד מסרבת להכליל את אחמד טיבי "בל
בכל אופציה עתידית של איחוד 

ד לבין "שעשוי להתקיים בין בל
פתאח -עבד אל. סלאמיתיהתנועה הא

ד מייחסת "בל: "כי, הסתפק באמירה
כעת חשיבות עיקרית לעניין שכנוע 

 ". ש להצטרף לרשימה המשותפת"חד
ולפני שנתניהו עצמו , לפני שנתיים    

 לגרור את ישראל לבחירות החליט
כבר היינו עדים לשינויים , מוקדמות

כבר אז . הפוליטיים המתרחשים היום
הגיעו לאוזנינו קריאותיהם של מנהיגי 

סלאמיות על יהמפלגות הערביות והא
אודות החשיבות והדחיפות בבניית 

 . רשימה ערבית משותפת
ד זכות מלאה להציב "יש לבל    

סלאמית כפי יא-תנאים לאחדות ערבית
או כמו שאחדים , שהיא רואה אותה

רצון העם " או ,"צו השעה"מכנים 
אני עוד אתייחס  בהמשך ". וההמונים

לדרישתם להוציא את טיבי מכל 
אחדות שעשויה לקום בינם לבין 

 ולהיבטים ,סלאמיתיהתנועה הא
אבל . הפוליטיים והאתיים שבעניין

מה שמשך את תשומת ליבי בציטוט 
פתאח היא הנחישות שלו -של עבד אל

ש להצטרף לרשימה "לשכנע את חד
 . הערבית המשותפת

אם אותה הנהגה אכן , תחילה    
אז , מעוניינת ברשימה ערבית אחת

למה המפגשים שהתקיימו הם רק בין 
מפגשים כאלה יכלו ? שני צדדים

כפי שדווח , להניב תוצאות רק אם
הפלג (סלאמית יהתנועה הא, בחדשות
שההתניה , ה הסכמתהנתנ) הדרומי

ד הציבה שלא לכלול את טיבי "שבל
 . תתקיים –בכל הסכם עתידי ביניהם 

ש לרשימה "ואם אמנם צירוף חד    
, סלאמית הוא אכן ערך נעלהיערבית א

כיצד זה מתיישב עם מה שכתב אחד 
ר מוחמד "ד, ד הבולטים"ממנהיגי בל

 נגד ,רק לפני כמה שבועות, מחארב
, מוחמד ברכהובמיוחד נגד , ש"חד

ההיסטוריה עדה  "לגביו כתב כי
 . "לבורותו ולרדידותו

הדיון המתרחש כעת סביב אחדות     
ערבית וכל המסרים השבטיים 

, המזויפים חסרי הערך הנובעים ממנו
איך אפשר . אינו דבר של מה בכך

ש ולהאשים אותה "לטעון כלפי חד
בבגידה ולפקפק בעמדותיה 

כת ובין רגע הופ, ההיסטוריות
 ? האחדות להיות ערך לאומי נעלה

ש הוא איש "ואם אכן מנהיג חד    
, ר מחארב"דלדידו של , חצוף ושקרן

מי איך : זכותנו המלאה לשאולאז 
? לבעל ברית נאמןהפך ' בוגד'שכונה 

ד בזו למנהיגי "איך לאחר שמנהיגי בל
הם פועלים במרץ לראותם , ש"חד

 ?בתור בעלי ברית
גים חוששים אולי חלק מהמנהי    

במיוחד על רקע , לגורלם ולכישלונם
וכך הפכה , העלאת אחוז החסימה

. האחדות להיות מפלטם האחרון
אולם אין די במניע הזה לבניית 
אחדות אמיתית היכולה לעמוד איתן 

 . מול הסכנות האורבות לנו
ולהפתעתי ,  כתבתי2012בדצמבר     

בעקבות ": כי, זה עדיין רלוונטי היום
אין בסיס משום ש, אחדותכם נחלשנו

אין , ראשית. לקריאות האחדות האלה
. כוונות אמיתיות לבצע את האחדות

מי שמעוניין באחדות מכין את הקרקע 
. וצעדים אלה לא בוצעו, ומבסס אותה

מי שמעוניין באמת באחדות , שנית
האם . "חדל ממעשי הפיצול והפילוג

בי כי טי, ד יחדלו מקריאותיהם"בל
אינו יכול להיות שותף בשום אופציה 

ד "האם יפסיקו בבל? של אחדות
ש ובמפלגה "להטיח בחד

-ב, הקומוניסטית האשמות בבגידה

 ובהתחנפות לממסד "ישראליזציה"
האם תחדל התנועה ? הישראלי

ש על "סלאמית מתקיפת חברי חדיהא
ש "האם אנשי חד? כך שהם חילונים

הפכו את עמדותיהם לגבי מה 
ד "סלאמית ובליעה האשהתנו

האם טיבי הפך פתאום ? מאמינים בו
 ?נדה'ובעלת אגחזקה לראש מפלגה 

השאלה סביב כינונה של , לדידי    
בישראל דרך " מדינת הלאום הערבי"

בפרלמנט "רי אהמאבק הפרלמנט
היא שאלת המפתח לגבי " הציוני

ד בנושאים חשובים "עמדותיה של בל
ההתמודדות עם . ומהותיים רבים

בלי להיכנס לפינות , השאלה הזאת
יכולה להבהיר , ד"של תקיפת בל

 . נקודות רבות ולחדד עמדות רבות
דברים אמורים גם בכל הנוגע ה    

סלאמית כלפי י התנועה האלעמדת
כולל  (ת לאוםישראל וכלפי כל מדינ

 נוסף ,שהיא עמדת מפתח, )פלסטין
לשאלה בדבר עמדתה כלפי 

פי מה ועמדותיה כל, "הדמוקרטיה"
, שכולם מחשיבים כזכויות יסוד

ואפילו כלפי מי , במיוחד של נשים
 !שאינו רוצה לבחור לעצמו דת

הנרפות והעצלנות שלנו בהכרעה     
בשאלות האלה הובילו אותנו למצב 

הניסיון שלנו לאמץ . של עיוות פוליטי
עמדות ליישוב המחלוקות בינינו מנע 
מאיתנו את האפשרות להועיל לחברה 

 . ושלנ
תשמרו על , רבותיי, אל תתאחדו    

ומי ,  שיבחר–מי שמתלבט . ייחודכם
רשאי לקחת צעד אחד  –שנמנע 

אבל אל , אל תתאחדו. אחורה
אל , תאשימו זה את זה בבגידה

הבחירה . תאשימו זה את זה בכפירה
הטובה ביותר עבור העם שלכם היא זו 
המביאה לו את התוצאות היעילות 

ר הוא זה שיכול הראוי ביות. ביותר
 .  לקחת את ההגה לידיים ולהנהיג

ורעיון האחדות , שנתיים עברו    
לכן אחזור על . המזויפת צובר תאוצה

אנחנו לא צריכים : "מה שכתבתי אז
, אחדות שתפגע בעבודתנו הרצינית

אחדות בלתי . שתמנע כל התקדמות
יעילה מזיקה יותר מאשר עבודה 

 ".נפרדת אך ממוקדת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יומון , "אתיחאד-אל"-פורסם במקור ב

  .19.12, י בשפה הערבית"מק

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  

  

  ?מזמור לאחדות או קריאה לגאולה



    6/חברה 

  קפיטליזם
  והעיר הגדולה

  

דייוויד דייוויד דייוויד דייוויד הנודע  בריטיההוגה הדעות המרקסיסטי       
 לימדבמהלך ביקורו   .ילה'צאחרונה בלביקר הארווי הארווי הארווי הארווי 

הארווי קורס בסוגיית השינויים הגיאוגרפיים 
המעבר המהיר של הון עקב ים המתחולל

בין מדינה למדינה במסגרת הגלובליזציה 
פיטליזם  השלכות הקגבי ול,הקפיטליסטית

להלן . בן זמננו על תכנון העיר ותפקודיה
שפורסם עמו ק מהריאיון הארוך חל

  ."קרקאח "בכתב העת
  

----איך ניתן לקדם את המאבק לאיך ניתן לקדם את המאבק לאיך ניתן לקדם את המאבק לאיך ניתן לקדם את המאבק ל
עיר שלא עיר שלא עיר שלא עיר שלא , , , , """"תתתתעיר אלטרנטיביעיר אלטרנטיביעיר אלטרנטיביעיר אלטרנטיבי""""

תשרת אך ורק את האינטרסים תשרת אך ורק את האינטרסים תשרת אך ורק את האינטרסים תשרת אך ורק את האינטרסים 
        ????של הקפיטליזםשל הקפיטליזםשל הקפיטליזםשל הקפיטליזם

הדרך היחידה שאני מכיר היא     
בנייתן של תנועות חברתיות המוניות 

ת שבכוחן להציב וצמתיווע
הזכות "לא פעם דיברתי למען .  העירונייםחייםאלטרנטיבה ב

  ". לעיר
שתקיף ,     יש להעמיד ראיה חדשה של המרחב העירוני

 נגד הדחיקהו  הנאבקות למען הזכות לדיורתנועות חברתיות
 דרי ם שלארגוני, העובדים והעניים מהמרחב העירונישל 
כל אלה . וסביבתיותוכן התארגנויות שכונתיות , רחוב

אך אינם , פעם סדר יום אלטרנטיבי ואף חופףמציגים לא 
     .מאוחדים בפועל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

         לימינו של הימין האמריקאי לימינו של הימין האמריקאי לימינו של הימין האמריקאי לימינו של הימין האמריקאימתיישרתמתיישרתמתיישרתמתיישרתישראל ישראל ישראל ישראל 
החליטה ישראל שלא , חרף בקשה אמריקאית רשמית    

בין בפיוס בין הממשל האמריקאי לודעת תמיכה הלפרסם 
להתעמת עם  מחוסר רצוןההחלטה הישראלית נובעת . קובה

שרובם רפובליקאים , מתנגדי הפיוס בקונגרס האמריקאי
על כך מסר עיתון  – "בריתה של ישראל בעלי"הנמנים עם 

   ).25.12" (הארץ"
החוץ בירושלים נקלטו בשנה האחרונה סימנים  במשרד    

לפי , עם זאת. קובהבין ב ל"להתחממות ביחסים בין ארה
ב לא עדכנה את ישראל על המגעים "ארה, בכירים בירושלים

 האכזבה. שניהלה עם קובה במשך למעלה משנה םיהחשאי
אי נבעה מכך בישראל מהמידור שנקט הממשל האמריק

ב בנוגע "קו עם ארהממשלות ישראל יישרו שבאופן היסטורי 
תה ישראל כמעט ימדי שנה הי. למדיניות החרם על קובה

הצעת  נגד ם"אועצרת הב ב"שהצביעה עם ארה היחידה
  . על קובהמ להסרת האמברגו ההחלטה

 ב לקובה כבר"כשהמגעים בין ארה, עוד לפני חודשיים    
ביקשו האמריקאים מישראל להצביע , עמדו להבשיל להסכם

תה המדינה יישראל הי. האמברגו ם נגד הסרת"יחד אתם באו
   .הצבעה היחידה בעולם שהצטרפה לאמריקאים באותה

  
הופכת משימה  אלטרנטיבי לעיר בת זמננו סדר יום    הצגת 

מאפייני העיר המודרנית זו אחד משהרי . תחיוני
אמצעות הפיכת ב, של החיים העירוניים" מיליטריזציה"

וכן בדמות ,  לכוחות משטרהיםכוחות הפיקוח העירוני
 .גובר בחברות אבטחה פרטיות ברחובות העריםשימוש 

את " לאלף"כוחות אלה היו לכלי שבידי בעלי ההון כדי 
לכוחות שיטור שייעודם ,  כמובן,אינני מתנגד. תושבי הערים

כוחות משמשים כעת אבל . להגן על התושביםהמקורי 
כלי בידי ההון כדי למשמע את התושבים וכדי לדכא השיטור 

  . את מחאותיהם
, עירוניתלשאלת האפשרות לשנות את העשייה ה    התשובה 

ל תלוי ביחסי הכוחות והכ.  בשלטוןאוחזמי במונה ט
 וגם ברמה , העירמיוחהפוליטיים והחברתיים בת

 או מדינה תחת ,עירייה מתקדמת. הלאומית
 מסוגלות ,הנהגתם של כוחות מתקדמים

לשים קץ לאלימות המשטרתית המאורגנת 
במרחב חלופות ממשיות ואף לקדם 

  .העירוני

  
ן ן ן ן הההההממשלות הממשלות הממשלות הממשלות האם לא האם לא האם לא האם לא 

את המדיניות את המדיניות את המדיניות את המדיניות מקדמות מקדמות מקדמות מקדמות שששש
גם במישור גם במישור גם במישור גם במישור , , , , הקפיטליסטיתהקפיטליסטיתהקפיטליסטיתהקפיטליסטית

        ????העירוניהעירוניהעירוניהעירוני
 ניהול ענייני המדינה ,עובדתית    

ת האינטרסים הוא בידי המייצגים א
מרקס כתב זאת . של בעלי ההון

מועצת המנהלים של  ": כינה את הממשלהכאשר, מזמן
כל . העניין הפך גלוי לכלאבל נדמה כי עכשיו . "הבורגנות

יותר כך , כסףווט את הבחירות באמצעות כוח הזמן שניתן  לנ
  . פוליטיקאים מחויבים להון ולמעמד הקפיטליסטיויותר 

, הדבר בא לידי ביטוי בהופעתן של מפלגות חדשות    
ים בכלכלה ובחברה במצעי המפלגות בסעיפים העוסק

, ממפלגות אלהפוליטיקאים בעשייה של  – וכמובן ,הגדולות
  . ןשלטומשעה שהן מגיעות ל

הקונגרס "הסופר האמריקאי מרק טוויין אמר פעם כי     
אולם ". קנותכסף יכול לשטוב ביותר הדבר הב הוא "בארה

 אמצעי אלא גם את, ניתן לרכוש בכסףפוליטיקאים לא רק 
 ,העיר הפכה אף היא לחלק משליטה זו. התקשורת ההמוניים

 אמרתי משום כך. מרחב העירוניבוקיימת מערכה מעמדית 
דמוקרטית , עקבית,  המוניתרק תנועה חברתיתכי , דםקו

הן ברמה הלאומית והן , ולוחמנית מסוגלת לחולל שינויים
   .תברמה העירוני

  

-חברתיותבעשור האחרון התחוללו אין ספור מחאות     
שהן מתחילות בקול אבל נדמה שלאחר . עירוניות המוניות

 אלה אין לתנועות, אדיריצוץ חברתי פת ותרועה ויוצר
 –שכת המחאה תהפוך המונית ומתמשבמידה . ותיכהמש

הקפיטליזם יושב , במובן זה.  מתוכההאלטרנטיבות יצמחו
  . על חבית חומר נפץ

  

מהמשטר חוסר שביעות הרצון חשוב לזכור ש,     עם זאת
אל זרועות חלקים מהציבור הקפיטליסטי מוביל לפעמים 

במדינות ונגריה והב, יווןב, בצרפתכך קורה . הימין הקיצוני
את תפקידו של השמאל העקבי הוא לנהל . יות נוספותאירופ

 גם של אלה –המערכה ברחובות ועל לבבות האזרחים 
יש לחשוף את שקרי הימין ולקדם את הקרב . הנוטים ימינה

    . על התודעה



  

 7/תרבות 
 

  

על תרבות ואוכל 
  עם רפרם חדד

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  נעמה סובולמאת 
  

הספיק בחייו בערך כמות , לו סך הכ38בן ,  חדדרפרם    
כפולה או משולשת ממה שהייתם מצפים מבן אדם בגילו 

מתאם הפעילות בישראל של הוא  :ובתחומים שונים ומשונים
כתב אוכל ותרבות בכמה היה ,  העולמיתSlow Foodתנועת 

השתתף , )כל העיר ולה סטמפה האיטלקי, גלובס(עיתונים 
 והיה מעורב ,בתערוכות צילום ופיסול רבות בישראל ובעולם

באינספור פרויקטים בתחום האמנות ובתחומים חברתיים 
המוכר (אומברטו אקו ' בין היתר עבד עם פרופ. ותיעודיים

על מיצב ") ורדושם ה"בתרבות הפופולרית בשל ספרו 
שהוצג במסגרת התערוכה " מכונה אריסטוטלית"המכונה 

הוא ישב בכלא הלובי . Arting Jerusalemהבינלאומית 
 ושחרורו התאפשר בעזרת התערבות ,חצי שנהבמשך קרוב ל

הוא אף כתב ספר על . של דיפלומטים וראשי מדינות רבים
  . החוויה המטלטלת

בעיקר כדי נועדה כל ההקדמה הארוכה והפומפוזית הזו     
, האישלהדגיש את הניגוד בין הרזומה המרשים לבין רפרם 

 ואוהב אדם ,פתוח ולבבי בצורה שלא תיאמן, שהוא צנוע
היה לי את העונג לבלות . במובן העמוק ביותר של המילה

איתו שעה קלה ולדבר איתו על הדברים החשובים ביותר 
ונדמה , אלו הדברים שעבורי. אמנות ואוכל, תרבות: בחיים

  .)תרתי משמע(ותנים את הטעם לחיים נ,  עבורולי שגם
 

ק בהיסטוריה הקולינרית של ק בהיסטוריה הקולינרית של ק בהיסטוריה הקולינרית של ק בהיסטוריה הקולינרית של וווועסעסעסעס ל ל ל לתחלתתחלתתחלתתחלתאיך האיך האיך האיך ה
 ומה מושך אותך בלשחזר  ומה מושך אותך בלשחזר  ומה מושך אותך בלשחזר  ומה מושך אותך בלשחזר ,,,,המשפחה המורחבת שלךהמשפחה המורחבת שלךהמשפחה המורחבת שלךהמשפחה המורחבת שלך

 ? ? ? ? מאכלים נשכחיםמאכלים נשכחיםמאכלים נשכחיםמאכלים נשכחים
, כי אני חי את האוכל הזה כל יום, מדובר בשיחזורפחות     

 והטריגר הוא עיסוק באמנות .מבשל אותו ואוכל אותו
הפרקטיקה . פיא כי אני אמן מאוד ביוגר,ובביוגרפיה שלי

. המשפחה שלי, מבחינת העבר, שלי היא חקירה של מי שאני
אני מעדיף לדעת גם את מה . לויש כאלו שמוחקים את הכ

 . לחיוב ולשלילה–ל ואני רוצה לדעת הכ. אני מוחק
. סיון להבין את השורשים שליינבלתי נפרד מהזה חלק     

, אז אוכל זה הנושא הכי פשוט, כשאתה מנסה להבין משפחה
חדד חי חצי  רפרם(כשאני מגיע לתוניס למשפחה . הכי נגיש

  – מהזמן בתוניס וחצי מהזמן בישראל ובמקומות אחרים
הרבה מהדימויים באמנות . רוב הדיבור הוא על אוכל, )ס"נ

מא שלי ייותר קל לדבר על שמן זית עם א. הם ויזואליים
ו תרבות ז. שלי מעבודתו כשעןכרונות של אבא ימאשר על ז

 ואפשר לדבר עם כל אחד על זה , ונוחה לכולםמילוליתיותר 
. ולכן זה הנושא שבחרתי לדבר עליו הכי הרבה עם המשפחה

 .פוליטיקהמאו , זה נושא פחות טעון מהגירה למשל

 

 ????איך אתה עושה את החיבור בין אוכל לאמנותאיך אתה עושה את החיבור בין אוכל לאמנותאיך אתה עושה את החיבור בין אוכל לאמנותאיך אתה עושה את החיבור בין אוכל לאמנות
שניהם . ס שלהםהחיבור ביניהם הוא בבסי. אני לא עושה    

באוכל אני לא עובד ומעולם לא  .נמצאים בבסיס התרבות
 .באמנות אני עובד. עבדתי

הוא צריך להיות . אוכל צריך להיות טעים ולא להרוג אותך    
 היא לא צריכה :דיוקבאמנות היא ההיפך . פרקטי, זני, מקומי

 יש 'אוכל'בגלל זה למילה .  היא במקום אחר,להיות פרקטית
 . שניטל ממנה ברגע שמשווים אוכל ליצירת אמנות,כוחהמון 

 

 ????איך התרשמת מחיפהאיך התרשמת מחיפהאיך התרשמת מחיפהאיך התרשמת מחיפה
חיפה זו עיר שמאוד רציתי לבוא אליה בגלל שיש בה     

בין חיבור בין יהודים לל, הבטחה לישראליות פנטזיונרית
למרות שגדלתי כאן  .שילוב אינטגרטיבי של עדותל, ערבים

חיפה . שראל לא יחיפה היאושה שלי היא שהתח, בישראל
בגוף שלי אני מרגיש  .רצף של הים התיכוןההיא מעין חלק מ

אני עדיין שעה אחת לפני כולם . שאני לא נמצא בישראל
במובן של , ל במובן הפיזי שלה"חיפה היא לגמרי חו .בשעון

 .הצורה שאנשים לבושים ונראים פה. מה שהיא משדרת
דמנות לי הזוהייתה , חיפה זו מדינה נפרדת מישראל    

 אבל אני שמח על ,זה ממש מעט. להסתובב בה קצת
אני עצמי גדלתי באי . יש לי דודה בעכו. ההזדמנות הזו

תי ואני חושב אז ים מאוד מגדיר או, )ס"נ – רבה בתוניס'ג(
 .יםאירופ- מזרחיהודים הפרט לאולי  ,שגם את רוב היהודים

זאת עיר שמרגישה כמו , למרות ההפרדה של חיפה מהים    
, אפשר להרגיש את הים כמעט בכל מקום בעיר התחתית. ים

, האוכל שמסביבו, בגלל הנמל. ואדי ניסנאסוב, בהדר
שאר מדינת  .כי אנשים יוצרים את התרבות. הלבוש, התרבות

ישראל צריכה לעשות כברת דרך ארוכה כדי להגיע למצב 
 .הנוכחי שקיים בחיפה

 

     ............הבנתי שאתה קפדן מאוד במסעדותהבנתי שאתה קפדן מאוד במסעדותהבנתי שאתה קפדן מאוד במסעדותהבנתי שאתה קפדן מאוד במסעדות
אני לא צריך . אמת היא שיש לי דרישות מאוד צנועותה    

אל  .אבל אני שונא שמרמים אותי. הרבה כדי שיהיה לי טעים
אני . תגישו לי פסטות ברוטב שמנת וערמונים או פואה גרה

רוצה לטעום במסעדות אוכל שעשוי מחומרי גלם האופייניים 
 מסעדות ערביות או ,מהבחינה הזו. ירולמקום ולמזג האו

.  אבל גם מסעדות רומניות,רחיות משתלבות טוב בנוף הזהמז
  . זה איזשהו תמהיל של אוכל ערבי עם שורשים יהודיים

בשבילי . שצוין בחיפה, אני בעד שבוע האוכל הפולני    
הוא מזכיר לי את . יםאוכל פולני מייצר רגשות מאוד עז

 ,זו לא רק נוסטלגיה.  של סבתאהבישולאת , השורשים שלי
 אפילו ,מסורתב ריהכל. בסיס אמיתי לקולינריה בריאהאלא 

  .הכרהההבנה וה יםהכי חשוב. כדי להבין מה לא רוצים
     

  tarbutachila.com": תרבות אכילה"החיפאי בבלוג פורסם 

שני דרכוניו של 

, רפרם חדד

הישראלי 

 והתוניסאי
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   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת
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ש בכנסת נמצאת במרכז העשייה "סיעת חד    
כנסת על עבודת הכך עולה ממחקר שנערך . ריתאהפרלמנט

כנסת "אתר פורסמה באשר מפה אשר הומחש ב, היוצאת
המפה מציגה את הקשרים בעשייה בין חברי ". פתוחה
קטנות , בניגוד לסיעות אחרותכי בירור ה ברואים בו, הכנסת

 מהווה עוגן משמעותי של חקיקה ש"חדסיעת , גדולותכ
  .ביםם ריריאועומדת במרכזם של שיתופי פעולה פרלמנט

,     הדבר ממחיש כי אין סתירה בין ערכים ועקרונות ברורים
לבין השפעה על עיצוב , המעוגנים במצע בחירות רדיקלי

ממחישות מסקנות עוד . הובלת תהליכי חקיקהעל המציאות ו
הצבעה " כי מושמעת לעיתיםכי בניגוד לטענה ה, המחקר

אשר  –ש "דווקא סיעת חד, "למפלגות קטנות אינה משפיעה
משפיעה יותר  – כים בלבד"מונה בכנסת היוצאת ארבעה ח

  .מסיעות גדולות ממנה
  http://mkmap.oknesset.org :מפהעיון בל    
  

   תושבים בנגב אולצו להרוס את בתיהם
 ס שבעה מבתיהםושבי הכפר סעוה שבנגב נאלצו להרו    ת

 ששוטרים ופקחים איימו שאם לא יהרסו את אחרל, )23.12(
התושבים .  ויעשו זאת בעצמםיגיעו בולדוזרים –הבתים 

שלא רצו שילדיהם יהיו במקום בעת ההריסה ביצעו את 
 השוטרים עמדו . בבית הספרוההריסה בזמן שהילדים נמצא
 .על גבעה סמוכה וצפו בהריסה

  

   כרו של נעם קמינרערב לז: דרכי נעםב
יתקיים במועדון , 20:00בשעה , 2015 בינואר 1',     ביום ה

, ערב זיכרון) אביב- תל, 70אחד העם " (הגדה השמאלית"
  . יום למותו של פעיל השמאל הוותיק נעם קמינר30במלאות 

כי בערב ,   משפחתוכתבהלאירוע שהפיצה     בהזמנה 
 חברים ושותפים .נתחקה אחר הדרכים המגוונות בהן הלך"

מתקופות שונות בחייו ומתחומים שונים בהם פעל יספרו על 
  ".הדרך הייחודית בה הלך בעולם ועל האנשים שנגע בהם

איתן , סיני פתר: ישתתפו. את הערב תנחה ענת סרגוסטי    
, עזמי בדיר, אבי מוגרבי, אפרים דוידי, מאל זחאלקה'ג, צדוק

  .ועוד, ענת מטר

ום בנגב נמסר כי בתום דיון משפטי ארוך קי-פורום דו    מ
קבע בית המשפט , 2005שהחל עם הוצאת הצווים בשנת 

בדואים -המחוזי בבאר שבע שהבתים של התושבים הערבים
  .  בתים נמצאים בסכנת הריסה23עוד . יהרסו

  

   שוחרר סרבן המצפון אוריאל פררה
,  התעמרות תקופות כליאה ושמונה חודשישרע אחר    ל

, לדברי קרוביו. )21.12 (שוחרר סרבן הכיבוש אוריאל פררה
 שלא לשחררו משירות האחרונלהתאמה המליצה -ועדת אי

 אך כשהגיע לבסיס הקליטה .להעניק לו את הפטורלא צבאי ו
והוא קיבל את , והמיון התברר לו כי המלצת הוועדה שונתה

בחינת הוא מתכוון ללמוד ל, כעת. הפטור משירות צבאי
 .הפסיכומטרי ובחודשי הקיץ להתחיל שירות לאומי

פררה על סירובו לשרת בצבא הצהיר , באפריל השנה    
מטעמים מצפוניים בשל התנגדותו לכיבוש העם הפלסטיני 

סירבתי "לדבריו . קיפוח זכויות הפלסטינים בישראללו
הסיבות הן שהצבא מפר . להתגייס לצבא מטעמי מצפון

. הורג ומשפיל את העם הפלסטיני, יםזכויות אדם בשטח
 זה מנוגד לתפיסה שאלוהים –בשבילי בתור בן אדם דתי 

      ". ואין לנו שום זכות לפגוע בחיי אדם, ברא את כולנו בצלמו
הגיע לארץ בגיל , יליד בואנוס איירס שבארגנטינה, פררה    

 החליט לא להתגייס 14כבר בגיל . שש וגדל בבאר שבע
אתרום , ל"אם אתגייס לצה. "מו כסרבן מצפוןוהגדיר את עצ

 . נימק את סירובו– "גם אם לא אשרת בשטחים, לכיבוש
  

  

20- הלקראת הבחירות לכנסת  
 

  10:00בשעה , ינואר ב3, בשבת

נצרת, אזור התעשייה, הראמ-באולמי אבו  

  י"מועצת מק

דיון פוליטי: על סדר היום  
   

  16:00בשעה , ינואר ב3, בשבת

נצרת, אזור התעשייה, מאהר-באולמי אבו  

ש"מועצת חד  

 לדיון פוליטי ולהערכות לבחירות
 

 054-7276587: א למועצות" מאזור תפרטים בדבר ההסעות

 

  10:00בשעה , ינואר ב10, בשבת

ש "מועצת חד  

לכנסת מועמדיםהלבחירת   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ש במרכז העשייה בכנסת"סיעת חד


