
  

והרצוג נתניהו  עברו מיחזור הבקבוקים של שרה נתניהומעיסוק ב

  ב" בארהת הרפובליקאיםח לשמ,מיחזור הסיפור האיראניל
  

בעוד מעט . מתרחשת בימים אלה בישראל    תופעה מוזרה 
שהוקדמו בגלל , יותר מחודש יתקיימו בחירות לכנסת

בחירות אלה . חוסר היכולת של הממשלה הקודמת לתפקד
תקיימו רק חודשים ספורים לאחר המלחמה העקובה מדם י

-אליה נלווה גל של גזענות אנטי, שיזמה הממשלה בעזה
. הסתה אלימה בממדים שטרם נראו כאןשל ערבית ו

 אשר הוציאו מאות –מצוקת הדיור ובעיית יוקר המחייה 
,  לא פחתו–אלפים לרחובות לפני פחות מארבע שנים 

 אך כל הנושאים הקריטיים .היםנותרו גבוושיעורי העוני 
  .האלה אינם על סדר היום של מפלגות הממסד

מתאפיינת בהתעלמות כמעט הנוכחית     מערכת הבחירות 
אשר השפיעו ומשפיעים על , גמורה מכל הנושאים האלה

 השיח הפוליטי –ובמקום זאת , חייהם של אזרחי המדינה
וליטי נגרר אחרי סדר היום הפ ומרצ "מחנה הציוניה"של 

   .של נתניהו והימין
 שקמו מסוכניםאחד מראש הממשלה ה, בנימין נתניהו    

בתוקפנות רבה  עוסק ,...)והיו רבים כאלה(במדינת ישראל 
 לתפארת המחנה –" איום הפצצה האיראנית"במיחזור 

ו מנסה בכל כוחו לשבור הנתני. הרפובליקאי בקונגרס
, אפיינת אותוברוח האופורטוניסטית המ, ימינה ויחד עמו

לא אחר משר , קם לישראל מועמד חדש לשר הביטחון
על האיום "אם נתניהו מיידע אותנו . החוץ אביגדור ליברמן

  . בו" איך לטפל"יידע בטוח שליברמן , "האיראני
זה הרגע להזכיר שהממסד הישראלי החל לדבר על     

, אז!  שנה36לפני ... 1979-עוד ב" האיום האיראני"
האייתולה "בכותרת הראשית " מעריב"בחודש יוני פרסם 

ענים חומייני עוסק בייצור פצצת גרעינית בסיוע מד
ל  בהכרזתו שכותרת המשנה באותו גיליון עסקה". גרמניים

יהיו ויתורים "על כך שלא  ראש הממשלה יצחק שמיר 
   ".לערבים ביהודה ובשומרון

 זו בזו לא תתחרומ רבות מפלגותש, נוכח זאתמצער ש    
אשר מתווים פתרונות למצוקות , בהצגת מצעים מפורטים

  אלא בשריון ידוענים , הפוליטיות והחברתיות

  
" ישראל ביתנו"העיתונאים שרון גל ברשימת : ברשימותיהן

האלוף במילואים יואב , "הבית היהודי"וינון מגל ברשימת 
לול שנבחר שדר הספורט זוהיר בה, "כולנו"גלנט ברשימת 

  .ועוד, "המחנה הציוני"רשימת ב
 –בולטת העובדה כי הרשימה המשותפת , זה    על רקע 

. עיקרב עסוק מתעקשת ל–ש "במסגרתה מתמודדת חד
הרשימה המשותפת מדגישה כי העיקר במערכת הבחירות 

 נחוץ –ולשם כך , א למנוע מהימין לחזור לשלטוןוהזו ה
בית האוכלוסייה הערלהגביר את ההשתתפות בבחירות של 

ממשלה -אחר-ושל כל מי שמבקשים אחר חלופה לממשלה
  .גזענות והעמקת פערים חברתיים, של כיבוש

    הרשימה המשותפת מדגישה את הצורך לבלום את מתקפה 
 המרחב הדמוקרטי המצמצמת את, החקיקה הגזענית

  . ואת הסכנה של הידרדרות למלחמה נוספת, בישראל
אמר , )ש"חד (איימן עודה, שותפתראש הרשימה המ    

לא יכולים , האזרחים הערבים בישראל, אנחנו" כי ,לאחרונה
אבל הוא גם לא יכול לבוא . להביא את השינוי לבד

ושיגבר על , שיישמע,  מסר חשוב זה ראוי שיהדהד".בלעדינו
  ".האיום האיראני"המיחזור של המולת 
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  נדיבות
אבל לתחום את , אפשר לתת במה לחברי כנסת ערבים"

 ".גבולותיה
 )17.1, "ידיעות אחרונות", ישראל ביתנושימת  בר5' סמ, שרון גל(

 

 טול קורה
אבל , גורהא הקלו על החיים פה בלאהממשלות הקודמות "

 ".כל יום רפורמות –בפייסבוק ובטוויטר 
 )23.1, "הארץ ",ושר הרווחה לשעבר" כולנו"ר "יו, משה כחלון(
 

  אלף טון של דיפלומטיה אמריקאית90
לרגל עגינת נחתת וגדוד מארינס בחיפה , בשבוע שעבר"

 13ביקר בבסיס חיל הים ובשייטת , ותרגיל משותף עם צה״ל
פוגו טרח לפגוש . מפקד הצי השישי, תת־אדמירל ג׳יימס פוגו

כדי להבטיח להם שההשפעה , ם ישראליםקבוצת אזרחי
 אלף 90'-האמריקאית בעולם אינה דועכת וכי היא מגובה ב

 ".נושאות המטוסים', טונות של דיפלומטיה
 )12.1, "הארץ", הפרשן הצבאי אמיר אורן(

 

 י בוער הכובע'על ראש הבוז
אני נותן גיבוי מלא . נבחר ציבור אינו יכול לשתוק בחקירה"

 ".מען טוהר המידות וניקיון הכפייםלמשטרה ופועל ל
 )14.1, "ישראל היום", ר המחנה הציוני"יו, יצחק הרצוגכ "ח(

 

 במחנה הציונית סף למועמדּו- דרישות
 15- דירקטורית ב, אני עומדת בראש מפעל לחומרי השקיה"

 ."?זה חוסר ניסיון... עורכת דין ומסיימת תואר שני, חברות
  , ברשימת המחנה הציוני 22' מס, ורבין- איילת נחמיאס(

 )16.1, "ידיעות אחרונות"
 

 אשוחהמאבקו של הרב נגד עץ 
כיצד לפני כמה שנים הפגנתי כמעט הפגנת יחיד , אני נזכר"

ת יבודד שניצב בשעתו בקריון של קרי' עץ אשוח'נגד 
לא רק הקריון השורץ ערבים הצדים ברשתם ? וכיום. ביאליק

מלא וגדוש ,  ישבותויום ולילה לא, בנות ישראל מסכנות
 .אלא גם הרחוב הראשי של קריית חיים – בעצי אשוח

מקושטים היו השבוע בתי הקפה , לאורכו של כל הרחוב
בסממני יום , כולל בתי אוכל עם הכשר הרבנות, והמסעדות

 ".ואין פוצה פה ומצפצף. אידם הקשור לראשון בינואר
  ,ית מוצקיןי של קרראשיה רבה, מאיר דרוקמן-דוד(

  )12.1, "ד"מגזין עונג חב"

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

   כנית כלכלית ששוברת ימינהת
 שוברת המחנה הציוניפרסמה רשימת התכנית הכלכלית ש    

אפילו בהשוואה לזו שפרסמה מפלגת העבודה לפני , ימינה
שגם היא הייתה תכנית (' בתקופת שלי יחימוביץ, שנתיים

זו תכנית כלכלית , למעשה). אך פחות קיצונית, ליברלית- ניאו
  .ליברלי- שנמצאת אף מימין למיינסטרים הניאו

היא היעדר ההתייחסות לדיור ציבורי בפרק ,     דוגמא בולטת
, זו היעדרות הזועקת לשמיים. בתכנית העוסק בדיור

ממחישה כיצד מתעקשת מפלגת העבודה לעשות לאריה ה
  .בודהס את הע"של ש" האנשים השקופים"דרעי ולקמפיין 

  ירושלים, שילה- יובל דרייר
  
  
  

  
  

  זרועות הביטחון
 נחשדים בכירי המשטרה ןרות בהיאין פלא שמרבית העב    

השוטרות נמצאות בתחתית . הן הטרדות מיניות של שוטרות
 בראש להתייחס אליהן בזלזול יםוקל למי שעומד, הסולם

פגוע בהן  ל,לכאורה, הם יכוליםולכן , ולחשוב שהן נחותות
 שגם שוטרים זוטרים נתקלים ביחס לא ,סביר להניח. צונםכר

כי הרגילו אותם , מעדיפים לשתוקכנראה אבל הם , הולם
 .להיות קשוחים ולא להתלונן

לא ניתן להתעלם מהשתיקה הרועמת של השר האחראי על     
 נחקרים הבימים אל. 'יצחק אהרונוביץ, משטרת ישראל

, החקירהנודע דבר שכ. "ישראל ביתנו", בכירים ממפלגתו
לתקוף את , ליברמןאביגדור , העדיפו הוא וראש מפלגתו

המנסים לעשות את , במקום להגן על החוקרים, המשטרה
 . מלאכתם נאמנה

על פעולות ים חיילים נחקר, הבמקביל לחקירות אל    
, במקרה הזה". צוק איתן"במהלך מבצע שביצעו נפשעות 

 .ל הוא המוסרי ביותר"צהש, ליברמן וחבריו נזעקים וטוענים
פגוע אבל אם זרוע ביטחונית אחת של המדינה עסוקה בל

  . הזרוע האחרת לא יכולה להיות מוסרית, שוטרותבגופן של 
 מתעמרים םשוטריה זו המחשבה שאם ,מה שעצוב יותר    

גם  ו,שוטריםאותם מי יודע מה עושים ,  ישראליותבשוטרות
ם מול הפלסטינים כאשר הם ניצבי ,חייליםמה עושים ה

אנשי "הנתפסת בעיני ,  אוכלוסייה כבושה–בשטחים 
היד חזקה והזרוע . כנחותה אף יותר מהשוטרות" הביטחון

  .והגיע הזמן לכופף את שתיהן, נטויה
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, יהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרונ

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 
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  עני וחולה, עשיר ובריא
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אחרונה פרסומים על אודות ל היו גדושים    כלי התקשורת 
המתבטאת , המצוקה הגוברת בבתי החולים הציבוריים

, בתפוסה החורגת מהתקן במחלקות, בחדרי מיון עמוסים
, ובעומסי עבודה אדירים המוטלים על כתפי הרופאים

אולם לא כל האזרחים סובלים . האחיות וכלל הצוות הרפואי
והנגישות לשירותי בריאות היא , ממציאות זו באותה המידה

כלכליות ושל גורמים -פועל יוצא של נסיבות חברתיות
כי מרבית , חקר חדש שפורסם לאחרונה עולהממ. מעמדיים

שידם אינה אלה החולים הם -הפונים לחדרי המיון בבתי
  . משגת לשלם למרפאות מומחים ולמרפאות חוץ פרטיות

  
  

אקונומי -מצב סוציוב אנשים"    
, נמוך יותר פונים יותר למיון
. מתאשפזים למשך זמן ארוך יותר

הם משתמשים פחות ברפואת 
פחות מבצעים בדיקות , מומחים

ולוקחים פחות , מעבדה והדמיה
-תרופות לעומת אנשים ממצב סוציו

אקונומי גבוה יותר באותו מצב 
נדב ' מר פרופא, "בריאותי

המחקר יחד שביצע את ', דוידוביץ
ר לנה נובק " ודקדני פיל' עם פרופ

רן ' גוריון ופרופ-מאוניברסיטת בן
זו . "בליצר משירותי בריאות כללית

בעיה של נגישות פיזית של פריפריה 
מול מרכז ונגישות כלכלית בגלל ההשתתפות העצמית 

 ).5.2, "וואינט (""והשימוש בביטוח המשלים
  
  

נלאומי להוגנות שפורסם בכתב העת הבי, המאמר     
עומס במיון קשור גם למחלות "מבהיר כי , בבריאות

רופאים ה מצוקתאבל גם בגלל , ולמחסור במיטות אשפוז
מי שיש לו ביטוח משלים ויכול לשלם את . בקופות החולים

יכול לקבל תור , ההשתתפות העצמית על הבדיקות והתרופות
 ".הולך לחדר המיון – מי שלא. מהר יותר

  
  

הכנסות חברות כי , ונים שנאספו במרכז אדוה עולה    מנת
הביטוח הפרטיות וקופות החולים עקב רכישת ביטוחי 

 ועד 1997מסכום של מיליארד שקל בשנת זינקו  ,בריאות
בניסיון להתמודד עם  .2013 מיליארד בשנת 8.2לסכום של 

 פנתה האגודה לזכויות החולה במכתב לראש ,המצב הקשה
. וקראה לו להקים קבינט בריאות, יהוהממשלה בנימין נתנ

העומס על מערכת הרפואה הציבורית חסר פרופורציה ביחס "
מתריעה , "לתקציב המושקע בבריאותם של האזרחים

מצב חירום לאומי זה דורש התערבות  ":ה ומוסיפהדהאגו
יש לפעול ללא דיחוי . בטרם יהיו אבידות בנפש, מיידית

דחיפות קבינט בריאותי למינוי שר בריאות חדש ולהקים ב
  ".שייתן את הדעת על המצב הנוכחי

  
  

 המצוקה בדבר    בתגובה לפרסומים בכלי התקשורת 
, ולקראת הבחירות לכנסת, הגוברת בבתי החולים הציבוריים

 המפרטמסמך המטה הציבורי לשוויון בבריאות פרסם 
יוזמות חקיקה שונות וצעדי מדיניות שניתן לקדם בכנסת 

 על מנת לחזק ולהגביר את השוויון ,ובממשלה הבאות
רשת הביטחון  ",לדברי המטה. במערכת הבריאות הציבורית

, החברתית שאמורה לשמור על בריאותנו הולכת ונמתחת
; נטל הבריאות על הכיס הפרטי עולה. הולכת ונקרעת

הרפואה הפרטית ; נתונה בעומס יתרהמערכת הציבורית 
המעמד הבינוני בורח ; מפוררת את הרפואה הציבורית

בעוד המעמד הנמוך וקבוצות חברתיות , מהמערכת הציבורית
כל אלה . חלשות מתקשים לממש את זכותם השווה לבריאות

תורמים להעמקת הפערים בבריאות ולאובדן אמונו של 
הציבור במערכת שלה הוא משלם 

אם לא נפעל במהירות . כספוממיטב 
ייפרמו החוטים הדקים , ובנחרצות

ערבות 'המקנים מובן למונח 
, המערכת הציבורית תתפרק', הדדית

  ".וכל קבוצה ויחיד יופקרו לגורלם
  
  

, עבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףר "    ד
מכיר היטב , רופא אורולוג במקצועו

את בעיותיה של מערכת הבריאות 
בחר  שנ– אבו מערוף .הציבורית

כמועמד החמישי לכנסת במועצת 
 ברשימה 13והוצב במקום , ש"חד

עובד בבית החולים  –המשותפת 
התפוסה . " בחיפה גם כרופא תורן בחדר מיון"כרמל"

ויכולות לעבור שעות , 200%במחלקות לעיתים מגיעה עד 
יש מחסור . מגיע למיון  לפגוש רופאהחולה יזכה רבות טרם 
  . ערוףאומר אבו מ, "גם באחיות

  
  

להחרפה המשמעותית בבעיית העומס בבתי ,     לדבריו
ובהם העלייה בתוחלת החיים , החולים יש גורמים רבים

 מטפלת ינההממשלה א, עם זאתאך  ",והגידול באוכלוסייה
 לא נבנה 1975מאז שנת . בגורמי היסוד שהובילו למשבר

הממשלה מדברת .  לא בית חולים אחדפילובמחוז הצפון א
 מיטות אשפוז לבתי החולים ברחבי 1,000ך שתוסיף על כ
 –הצרכים רבים הרבה יותר . אבל זה לעג רש, הארץ

  ".והממשלה לא נותנת להם מענה
  
  

 "לייבא"כי בממשלה נערכים ,     עוד אומר אבו מערוף
 קזחסטאן כדי להתמודד עםמאוזבקיסטאן ומ, רופאים מהודו

ודד צעירים וזאת במקום לע, מחסור ברופאים בישראלה
מישראל ללמוד רפואה ולתגמל את הרופאים באמצעות 

ההסכם , אומנם. "משכורת ההולמת את עבודתם הקשה
, בין ההסתדרות הרפואית לבין הממשלהשהושג האחרון 

 הוביל לשיפור לעומת המצב ,בעקבות שביתת הרופאים
 אולם . תנאי העבודהופרו העלאה בשכר ושהייתה, הקודם

טיח באמת מענה רפואי הולם לכל אזרחיה כדי שהמדינה תב
  ".מערכת הבריאותאת תקציב  כפיל להעליה –



 4/בחירות 

  

    ש אינם מייצגים את האיסלאם"פשעי דאע
  

  
  ...לפני השבוע

 
  
  
 

        ש בדקה אירועי רפיחש בדקה אירועי רפיחש בדקה אירועי רפיחש בדקה אירועי רפיח""""משלחת חדמשלחת חדמשלחת חדמשלחת חד
השוכן בפאתי העיר רפיח , מחנה הפליטים שבורה

שוב שילם מחיר כבד עבור הפגנת כוח , שבדרום רצועת עזה
חמישים  (58נפצעו ,  בפברואר10, בשבת: ל"של צה
. ם מכדורים חייםרובם ככול, מתושבי המחנה) ושמונה

  .חמישה מהם נפצעו קשה מפגיעת קליעים בחזה וברגליים
מה , ש לבדוק"השבוע יצאה משלחת של חד' ביום ב

האשם האשם האשם האשם חברי הכנסת . באמת קרה במחנה הפליטים של רפיח
- הגיעו למחנה בשעות אחרנסקינסקינסקינסקי''''מחמיד ותמר גוזמחמיד ותמר גוזמחמיד ותמר גוזמחמיד ותמר גוז
במהלך הסיור . במקום שרר שקט מתוח. הצהריים המוקדמות

.  המשלחת בחיילים והעדרם מסביר את הרגיעהלא נתקלה
 ,,,,אימןאימןאימןאימן שבנה וידד זקוטוידד זקוטוידד זקוטוידד זקוטהשניים ביקרו אצל האם השכולה 

ובנה , 7.2, שעבר' נהרג מירי חיילים בראשו ביום ד, 15-בן ה
  . נהרג לפני שנה בנסיבות דומות18- בן הטלעאתטלעאתטלעאתטלעאת

החל ביום : מעדויות התושבים מצטיירת התמונה הבאה
.  של הצקות לתושבי המחנהפתח הצבא במסע, 7.2', ד

חיילים החלו לסייר ולירות לעבר הנערים והילדים שיידו 
. 10.2, שיאה של המתקפה הזאת היה בשבת. בהם אבנים

מהן , צ הגיעו למחנה שמונה מכוניות צבאיות" אחה4בשעה 
שנכנסו לאחד הרבעים המכונה ,  חיילים חמושים90-80ירדו 

בתגובה הם ; וי אבניםנוכחותם גרמה לתסיסה וייד. בירסה
נסוגו החיילים כשהם , כאשר ירד הערב. ירו כדורים חיים

  . תושבים פצועים58מותירים מאחוריהם 
ש הביעו את הסולידריות שלהם עם "חברי משלחת חד

כי בכל מקום ביטאו , הם ציינו. תושבי מחנה הפלטים שבורה
, את רצונם בשלום, לרבות קשישים וילדים, כל התושבים

  .שו להעביר ברכה לשוחרי השלום הישראלייםוביק
  

        ציינו שחרור נלסון מנדלה מהכלאציינו שחרור נלסון מנדלה מהכלאציינו שחרור נלסון מנדלה מהכלאציינו שחרור נלסון מנדלה מהכלא
" ישראלים נגד אפרטהייד", ש"י וחד"עשרות פעילי מק

השבוע משמרת חגיגית ' ותנועות שמאל אחרות קיימו ביום א
אביב לכבוד שחרורו של -אפריקה בתל-מול נציגות דרום

בין . יתכשברקע מוסיקה אפריקנית קצב, נלסון מנדלה
בקרוב "נראה גם שלט , השלטים שקראו לקץ האפרטהייד

כשברדיו הודיעו על , 16:00מעט אחרי השעה ". אצלנו
נפתח בקבוק , צעדיו הראשונים של מנדלה כאדם חופשי

. שמפניה ונהגים שעברו במקום הגיבו בצפירות קצובות
, ואסתר לויתןואסתר לויתןואסתר לויתןואסתר לויתן, מאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנרי "ל מק"בלטו בנוכחותם מזכ

  .אפריקה שהייתה פעילה נגד האפרטהייד שם-םגולה מדרו
  14.2.1990, "זו הדרך"

פרסמה , ש"    בעקבות מעשי הטרור האחרונים של דאע
בו גינתה , הרשימה המשותפת גילוי דעת בערבית ובעברית

  .את הפשעים שמבצעים אנשי הארגון
, פשעי דאעש לא רק שאינם מייצגים את ערכי האסלאם    "

ואת , ינטרסים של אויבי עמי האזוראלא משרתים את הא
הרשימה המשותפת . מחרחרי הגזענות והאיסלאמופוביה

שהוא משליט ש ואת הטרור "מגנה את פשעי ארגון דאע
 .נכתב בגילוי הדעת, "בשם דת האסלאם כביכול

ערבים שלא ליפול ההרשימה המשותפת קראה לצעירים      
מבצע פשעים נגד ר שא, למלכודת של ארגון הטרור

הרשימה קראה לצעירים . המוסלמים ונגד אחדות העמים
הערבים להתאחד סביב הערכים שמייצגת הרשימה 

ניים של סובלנות ועבודה א ערכים הומ–המשותפת 
 .מאבק משותף נגד הגזענות והשנאהשל  ו,משותפת

הקואליציה " כי ,דגישהההרשימה המשותפת     
אלא , ינה נאבקת בטרורב א"בהנהגת ארה" הבינלאומית

הרשימה גם . משתמשת בו לצרכיה ולאינטרסים שלה באזור
את אוזלת ידה של הקהילה הבינלאומית נוכח פשעי ביקרה 

 .המלחמה של ממשלת ישראל נגד עמי האזור

 5' מועמדת מס, )ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא    
 הצעירים הערביםהוסיפה ואמרה כי , ברשימה המשותפת

הם קורבנות , שמספרם קטן, ש"בהצטרפות לדאעהמואשמים 
משתמשים בדת ר שא ,של הכוחות הפונדמנטליסטים

למטרות פוליטיות המנוגדות לאינטרסים האמיתיים של 
צעירים האלה ". האוכלוסייה הערבית ושל עמי האזור

 ,ייאושש מתוך "דוגמת דאענדחקים לזרועות ארגונים 
 ותמנסאשר  ,פלהמדיניות ממוכתוצאה ממציאות גזענית ו

  ."לעוות את הזהות הלאומית של האוכלוסייה הערבית

  

  נוטעים עצי זית בגדה המערבית
 ראש –ש לכנסת "    שלושת המועמדים הראשונים של חד

 סלימאן-עאידה תומא, איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה, הרשימה המשותפת
באירוע ) 4.2( השתתפו בשבוע שעבר – דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "וח

במסגרתו , סוף בגדה המערביתיאהפלסטיני סולידריות בכפר 
" רבנים לזכויות אדם"יזם הארגון האירוע את . נטעו עצי זית
חוזרות ובתגובה להתנכלויות ה, ו בשבט"לרגל חג ט

 אשר ,והנשנות מהן סובלים תושבי הכפר מצד מתנחלים
באירוע ". תג מחיר"עוקרים עצי זית ומבצעים פעולות 
  .השתתפו עשרות פעילי שלום ישראלים

אירוע הסולידריות "כי , עודהכתב איימן   בהודעה שפרסם   
שהכיבוש מוליד , היה הזדמנות להיזכר ולהזכירביאסוף 

וזו אחריות , פשעי שנאה ומעשי אלימות על בסיס יומיומי
 ".כולנו לשים לו סוף

אנחנו מאמינים שתפקידם של חברי כנסת הוא לא רק     "
ורי במערכה נגד אלא גם למלא תפקיד ציב, לחוקק חוקים

זו מערכה אשר דורשת כי בצד המאבק העממי . הכיבוש
ערבי - מאבק יהודיבתוך ישראליתנהל , הפלסטיני בשטחים

משותף נגד מדיניות הממשלה המסרבת לפתרון של שלום 
. זו בחירה לא פשוטה –להתעקש על דרך של מאבק . צודק

  ".!וביל אותהנתמיד בה וגם נ ,בהאבל נמשיך 



  

 5 /מדיניות
 

  

  

:     על כולנו מוטלת האחריות לחשוב
 סוג של חיים אנחנו רוצים לחיות זהאי

זכויותיו , האם ערכי כבוד האדם? כאן
או , וננחים אותוחירותו הם אלה שמ

שנקבל את ההיגיון של הימין ונשקע 
במאבק של יהודים מול ערבים על 

  ?אתחלקת האדמה הז
    כאשר אנחנו מדמיינים את דמותה 
של החברה והמדינה שאנחנו רוצים 

נקודת המוצא שלנו ,  כאןמותקיייש
צריכה להיות שאנחנו חיים במדינה 

, דתות, ק ריבוי של עדותשיש בה לא ר
אלא , קבוצות אתניותמיעוטים ו

במדינה שיש בה בני שני עמים ובארץ 
זהו הקשר שאסור . שיש בה שני עמים

  .להתעלם ממנו
אל היא     ההכרה בכך שמדינת ישר

תרבותית אלא - לא רק מדינה רב
 ,מדינה שיש בה שתי קבוצות לאומיות

מחייבת אותנו להכיר בזכויות 
 הערבי מיעוטהלאומיות של ה

האזרחים הערבים בישראל . בישראל
, לא רק לשוויון אזרחי, לפיכך, זכאים

אלא גם לשוויון , כאינדיבידואלים
, אם נתעלם מכך. כקולקטיב, לאומי

ציע הסדר דמוקרטי באמת לא נוכל לה
  .לחיים המשותפים שלנו במדינה

    הקונצנזוס הקיים כיום בקרב 
תובע הישראלי - הציבור היהודי

, האזרחים הערבים בישראל, מאיתנו
לבחור בין האזרחות שלנו לבין 

נקודת זו . ההשתייכות הלאומית שלנו
 להתקדם אפשר-איש, מוטעיתמוצא 

  .מלאממנה לכיוון של שוויון 
   לפני כמה שנים ניסחו ארגוני  

החברה האזרחית של האוכלוסייה 
, "מסמכי החזון העתידי"הערבית את 

בהם ניסינו להגדיר את יחסינו עם 
מסמכים אלה ממשיכים . המדינה

ות מסגרת יויכולים לה, להיות חשובים
 . לדיון בשאלה מורכבת זו

מקצת ממי ,  זובמערכת בחירות    
 מחנה עםנמנים שמזהים עצמם כ

השמאל הציוני נזכרים בקיומם של 
בעלי זכות , האזרחים הערבים

ומתחילים להבין את , ההצבעה
התרומה האלקטוראלית שלנו להבסת 

אני יודעת מה , כאישה. שלטון ימין
שחקנית "להיות המשמעות של 

ואני חשה בנימות כאלה גם , "ספסל
כשצריך להציל את ,  פתאום.עכשיו

 נזכרים –ני כולנו מהימין הקיצו
ורוצים שנהיה , בציבור הערבי

? כך-אבל מה יקרה אחר. שותפים
? האם נידחק הצידה פעם נוספת

, 1999מתבקש להיזכר כאן בבחירות 
 מהאזרחים הערבים 95%בהן הצביעו 

, בעד אהוד ברק לראשות הממשלה
 לא רק שסיעת –ואילו אחרי הבחירות 

ש ושאר הכוחות הפוליטיים "חד
 הציבור הערבי זכו הפעילים בקרב

 גם  ברקאלא שממשלת, בהתעלמות
  .2000המיטה עלינו את אוקטובר 

    אחת המטרות העיקריות בהקמת 
 לה שותפות –הרשימה המשותפת 

 היא –ל "ד ותע"בל, ם"רע, ש"חד
אבל אין . לשים סוף לשלטון הימין

פן פירוש הדבר שאנחנו הולכים באו
, שמאל-עיוור אחרי הנהגת המרכז

  .נטולי תנאים ונטולי דרישות
    ניסיון שעומד לנגד עינינו הוא זה 

שהוקמה , של ממשלתו של יצחק רבין
הגוש " ונזקקה לתמיכת 1992-ב

כדי , ש"שכלל את חד, "החוסם
בכל רגע הייתה . להמשיך ולהתקיים

תנו לנו האפשרות למשוך את תמיכ
. ך שתיפולמהממשלה ולגרום לכ

, השתמשנו בתפקיד הזה באחריות
 בכל מהלך שיקדם כנומשום שתמ

שלום צודק ויקדם שוויון לאוכלוסייה 
  .הערבית

    ידוע היטב שהימין מבקש לעשות 
, לאוכלוסייה הערביתלגיטימציה -דה

- הדה. אולם זה לא נעצר שם
לגיטימציה תגיע גם למי שנשען על 
תמיכת האזרחים הערבים ותמיכת 

הימין מתחיל . מאל הרדיקליהש
משיך מאבל הוא , להתקיף אותנוב

, במתקפה נגד השמאל הציוני
שחלקים גדולים ממנו חוששים לפיכך 

. משיתוף פעולה עם האזרחים הערבים
  .אווירת פחד זו צריך לשבור

הכרחי לדבר על ,     כדי לעשות זאת
הדמוקרטיה שאנחנו רוצים לראות 

דמוקרטית זו חייבת להיות חברה . כאן
אבל גם , מכבדת את זכויות האזרחה

,  למשל–מבטיחה זכויות חברתיות 
, בהקשר זה חשוב להעיר. דיור ציבורי

כדי שהחברה הזו תראה נגד עיניה כי 
להביא עליה , את כלל האזרחים

בחשבון גם את הצרכים הספציפיים 
הסובלת , של האוכלוסייה הערבית

בהקשר של דיור . מבעיות ייחודיות
לא מספיק לדבר על , למשל, בוריצי

,  בדיור הציבוריחידוש מלאי הדירות
אלא חובה שנדבר גם על תכניות 

ואם . המתאר של היישובים הערביים
חובה שנדבר לא רק , מדברים על עוני

אלא גם שלא , על הצורך להיאבק בו
ם של אלה הסובלים נשכח מהי דמות

שניים , הרי. מהעוני העמוק ביותר
ושה ילדים ערבים חיים מתוך כל של

  .מתחת לקו העוני
ולא יהיה פשוט ,     זו משימה גדולה

נחוץ להגדיר מחדש את . הלהשיג
יחסה של המדינה לאזרחיה הערבים 

נחוץ להגשים שוויון , ואת מקומם בה
ונחוץ להגיע , מלא בכל תחומי החיים

לשלום צודק בין ישראל לבין המדינה 
, ויידרש. צידהבהפלסטינית שתקום 

שמאל עקבי . החלטות קשות, לשם כך
 יידרש להביע –רוצה ללכת בדרך זו ה

  .סתפעמדה ברורה ולא מתר
 הערבים והיהודים –    אנחנו 

לשוויון ולצדק , נאבקים לשלוםה
, נחושים ללכת בדרך זו –חברתי 

ואנחנו מזמינים את כל מי שמוכנים 
להצטרף אלינו , לעשות את המסע הזה

  .וללכת יחד

 

 

 

 

 

  איך לחיות יחד
         והרשימה והרשימה והרשימה והרשימהשששש""""מועמדת חדמועמדת חדמועמדת חדמועמדת חד, , , , סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן----עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא

        האמנההאמנההאמנההאמנהבנושא בנושא בנושא בנושא בכינוס בכינוס בכינוס בכינוס      דברים דברים דברים דברים----    המשותפתהמשותפתהמשותפתהמשותפת

        דמוקרטית שניסחה קבוצת אנשי רוחדמוקרטית שניסחה קבוצת אנשי רוחדמוקרטית שניסחה קבוצת אנשי רוחדמוקרטית שניסחה קבוצת אנשי רוחהההה



  

  6/בעולם 

  

  להיחלץ מהחוב ולהתחיל מחדש: יוון
  

   השמאל הרדיקלי ממשלת של המדיניות
  את המחיר האנושי של המשבר למזער חותרת

  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  
ממשלת השמאל ביוון בראשות אלכסיס ציפראס קיבלה 

הכוללת שיעור אבטלה של , ירושה כלכלית כבדה ביותר
ותים קריסה של השיר, ) בקרב צעירים50%ושל  (25%

רעונו ישפ)  מיליארד יורו320(וחוב חיצוני ענק , הציבוריים
  .צמיחה כלכליתהמניבה בא על חשבון השקעה 

 בראשותה של קנצלרית ,הממסד של האיחוד האירופי
 תולים את בעיותיה ,פרשנים מטעם ההוןכן  ו,גרמניה מרקל

, הכלכליות החמורות של יוון בבזבזנות הממשלות שהיו
מבלי להתעלם . "םהעצלנות של היווני"ם ובמה שהם מכני

המשבר החמור , מהאחריות של ממשלות הימין והמרכז
פרץ והעמיק על רקע המשבר הכלכלי העולמי ביוון הנוכחי 

 פגע כבר –שנה לאחר מכן  ו,2007-הברית ב- שהחל בארצות
יוון נפגעה יותר , הכלכליתבגלל חולשתה . באירופהגם 

התכווצה , כלכלי הנוכחיבשבע שנות המשבר ה .מהמשבר
  . 25%-כלכלת יוון ב

נאלצה ליטול יותר ויותר הלוואות ממוסדות פיננסיים יוון 
 וממוסדות )בעיקר בנקים בגרמניה ובצרפת(באירופה 
התמשכות המשבר הכלכלי . ע כגון קרן המטב,בינלאומיים

 האיצה אפוא את השקיעה של יוון בחובות באירופה
אירופי המרכזי ובקרן המטבע והעמיקה את תלותה בבנק ה

ואילצו , מוסדות אלה ניצלו את חולשת יוון. הבינלאומית
אותה ליטול עוד הלוואות במסגרת מה שמוסדות אלה מכנים 

 האלה שימשו בפועל "החילוץ"הלוואות ". חבילות חילוץ"
ואילו , לפירעון החובות של יוון לבנקים בגרמניה ובצרפת

  . וגרמה אסון חברתיכההקריסה הכלכלית של יוון נמש
  

  העימות עם מדיניות מרקל
אניס יובמיוחד שר האוצר מטעמה , מפלגת סיריזה    

כי ממשלה בראשותם , התחייבו לפני הבחירות, קיסאוארופ
תפנה עורף , תבצע שינויים מהותיים במדיניות הכלכלית

קיצוצים בהוצאות הממשלה לשירותים ללמדיניות הצנע ו
 ותשיג תמורות של ממש בהסדרי ,כלכליהחברתיים ולפיתוח 

  .החוב
הוקמה ,  בינואר25-שנערכו ב, מיד לאחר הבחירות

במישור אשר הזדרזה לפעול , ממשלה בראשות ציפראס
 בפברואר הציגה הממשלה תכנית 3-ב. הפנימי והחיצוני

במגזר חזרה לעבודה הכוללת העלאה בשכר המינימום והַ 
צעדי "רו במסגרת  פוטלה א.של אלפי עובדיםהציבורי 

 , במקביל."בילות החילוץח"-במרכיב מהותי שהיו  ,"הייעול
מדינות הניהלו ראש הממשלה ושר האוצר שיחות עם ראשי 

במטרה לפתור ) בריטניה, צרפת, גרמניה(אירופה המרכזיות ב
  .את משבר החוב החיצוני

הדגיש ציפראס , נשיא צרפת, בפגישתו עם פרנסואה הולנד
". לנו הסכם חדש באירופה להחזרת הצמיחהנחוץ ): "4.2(

פועלת הממשלה היוונית החדשה לפריסה , באופן מעשי
הפיכת החוב : הבאהנוחה יותר של פירעון החובות בדרך 

פירעונן יהיה ר שא ,אגרות חוב ממשלתיותהחיצוני הקיים ל
 ככל שיוון תצמח מהר ,באופן זה. צמוד לצמיחה הכלכלית

  .כך תפרע מהר יותר את חובותיה, יותר
  

כאשר הנשיא הולנד , בצרפת מצא ציפראס אוזן קשבת
אולם . כי מדיניות צנע אינה האופציה היחידה, הבהיר
 הבנק –וביניהם (השולט גם במוסדות האיחוד , גרמניה

 עדיין מתעקשת שעל יוון ליישם את )מרכזיאירופי הה
 להמשיך בפירעון החובות , כלשונה"ץתכנית החילו"

לקצץ בשירותים  –שמשמעותן  "הרפורמות"ובביצוע 
 לאחר פגישתו עם שר .החברתיים ולהגדיל את האבטלה

הושגה כי לא , קיסאהבהיר וארופ, )5.2(האוצר של גרמניה 
צנע שכן גרמניה בראשות מרקל דבקה במדיניות ה, הסכמה

  .רהל החזר חובות והידוק חגושהנוכחית 

  
  החלופות שעל הפרק

  

התכווצות הכלכלה היוונית לא גרמה לנפילתו אפילו של 
שכן שבע המשפחות העשירות ביותר גם , טייקון מקומי אחד

. ל" לבנקים בחוןלא שילמו מסים וגם הבריחו את הונ
, יישמו בהתלהבות את השקיעה בחובות טייקוניםה: להיפך

  .קופון שלהםשכן מכל פעולה פיננסית הם גוזרים את ה
  

ממשלת ציפראס מצידה עדיין לא החלה ביישום התכנית 
ואשר , קיס בטרם מונה לשר האוצראשהציג יאניס וארופ

אשר במשך עשרות ,  פירוק האוליגרכיה היוונית–במרכזה 
כפי שצוין  ).שלטון-הון(שנים שולטת בכלכלה ובממשלה 

 מושקעים כעת בהשגת פתרון לבעיית העיקר מאמצי, לעיל
  .החוב המעיק ולהשתחררות מתוכנית הצנע

  

יה אמנם ממשיכה גרמנ ?האם יש סיכוי שזה יקרה    
אך , שהיא הגתה וכפתה" תכנית החילוץ"להתעקש על יישום 

אפילו הקנצלרית מרקל חייבת להביא בחשבון שני נושאים 
  :קריטיים

  

- הסכנה המוחשית שהמשך ההידרדרות הכלכלית– האחדהאחדהאחדהאחד
נאצית - לידיה של המפלגה הניאוחקחברתית ביוון יש

בריאיון לתקשורת .  ויחזק את השפעתה"השחר הזהוב"
כי עומק השקיעה , ציין שר האוצר וארופאקיס) 5.2(הגרמנית 

ה גרמניה דרדרבחוב של יוון דומה לעומק החוב אליו ה
ההשלכות הקשות של החוב . לאחר מלחמת העולם הראשונה

שתפסה את , הנאציתשל גרמניה נוצלו אז בידי המפלגה 
 הגיעו למקום "השחר הזהוב" והוסיף כי ,אמר, השלטון

  .השלישי בבחירות האחרונות ביוון
  

לא הסדר חוב מוסכם עם ממשלת  האפשרות של– השניהשניהשניהשני
ו תוצא או אולי אפיל, יוון תפרוש מהאיחוד האירופי, אסציפר

פרישת יוון . "תכניות החילוץ"-עמידה ב-ממנו בשל אי
מבחינת גרמניה הוא אבן פינה ר שא, חודתערער את האי

  . באירופהמרכזית במדיניותה והבסיס לשלטונה הכלכלי



  

 7/תרבות 
 

  

  כיבוש ופוליטיקה, ארכיאולוגיה
  

  

  
        

 במסגרתה פועלים ארכיאולוגים – "עמק שווה"עמותת     
העוסקים במקומה של הארכיאולוגיה , ופעילים קהילתיים

 חת הכותרתתכנס יים ביפו ק ת –פלסטיני -בסכסוך הישראלי
השימוש בארכיאולוגיה  ?הארכיאולוגיה את מי משרתת"

 ,הכנס יתקיים ביום רביעי ."בסכסוך המדיני ובחברה בישראל
נמל  ב"נא לגעת"מרכז ב, 17:30החל מהשעה  , בפברואר12
   .יפו

    המושב הראשון בכנס יעסוק בארכיאולוגיה ככלי במאבק 
ואילו המושב , ת ובגדה המערביתהפוליטי בירושלים המזרחי

השני יתמקד במשמעותה של הארכיאולוגיה עבור הקהילות 
וכיצד ניתן להשתמש , היושבות סמוך לאתרי עתיקות

  .נכס עבור התושביםכבחפירה ארכיאולוגית 
  

        
        

        2015201520152015כנס הסיפור הקצר כנס הסיפור הקצר כנס הסיפור הקצר כנס הסיפור הקצר 
  
  
  
  

תקיים במשכנות שאננים מ,  בפברואר12-11', ה-'    בימים ד
אשר נערך בחסות , 2015הסיפור הקצר בירושלים כנס 

הכנס ".  כתב עת לספרות מקומית ובינלאומית–גרנטה "
 ,יעסוק באמנות הסיפור הקצר" פרוזה קצרה, גבולות רחבים"

אנשי תקשורת ורוח וסופרים צעירים ובעלי , ויארח אמנים
 ."גרנטה"שתרמו יצירות לכתב העת , שם בינלאומי

סיפור ב, ות פוליטית מורכבתכתיבה במציאב יעסוקכנס ה    
, הקצר כצומת דרכים במעבר מספרות מודפסת לדיגיטלית

השפעות העידן הדיגיטלי ב, סיפור הקצר בספרות העבריתב
הכנס מתקיים לרגל השקת . על הנחות היסוד של השפה ועוד

שהיצירות המכונסות בו עוסקות , הגיליון השני של גרנטה
 ."'שיטוט'בנושא 

. 13:00 – 9:30תקיים הכנס בין השעות מ) 11.2('     ביום ד
, , , , רלה מזלירלה מזלירלה מזלירלה מזלי, , , , יהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהב: בין המשתתפים באותו יום

תקיים מ) 12.2(' ביום ה .יונתן לוייונתן לוייונתן לוייונתן לויוווואיל שגיא ביזאווי איל שגיא ביזאווי איל שגיא ביזאווי איל שגיא ביזאווי 
יהודית יהודית יהודית יהודית : ובין המשתתפים, 16:00 – 9:30הכנס בין השעות 

  .אלכס אפשטייןאלכס אפשטייןאלכס אפשטייןאלכס אפשטייןוווו, , , , עדי שורקעדי שורקעדי שורקעדי שורק, , , , עידן צבעוניעידן צבעוניעידן צבעוניעידן צבעוני, , , , קצירקצירקצירקציר
 באוניברסיטת 1889-ד בנוס" גרנטה"כתב העת     

והמהדורה העברית שלו היא המהדורה ', קיימברידג
  http://www.grantaisrael.com: לפרטים. 14-הבינלאומית ה

הר ", מחקר חדשאחרונה לפרסם " עמק שווה"    ארגון 
 רקע ארכיאולוגי והקשרים –שריף -אל חרם א / הבית

 אנופרסום החדש ב" כי ,מהעמותה נמסר. "פוליטיים
מתמקדים בשינויים המרכזיים שהתרחשו בהר הבית 

כמו , צד שינויים ִמנהלייםב.  ועד היום1967שנת וסביבותיו מ
, ה את מפתחות שער המוגרביםיהחלטת ישראל לקבל ליד

המסקנה . השינויים העיקריים הם בתחום הארכיאולוגיה
השינויים ו שפיעה השנים רוצת היא שבמח"העולה מהדו

מתחם על מעמדו הפוליטי והדתי של המתחם ה בסביבת
  ."בשנה האחרונה התפתח תהליך זה ביתר שאת. עצמו

. הר הבית נמצא פעמים רבות בכותרות ",לדברי העמותה    
בשנים האחרונות הפך גם העיסוק בארכיאולוגיה בהר הבית 

 ,בעוד שבצד הישראלי. וסביבותיו לחלק מן השיח הציבורי
קף המוסלמי על אחריותו להרס נשמעות טענות נגד הוו

הפלסטינים והמוסלמים מאשימים את ישראל הרי ש, עתיקות
  ."אקצא-מסגד אללבחפירת מנהרות מסביב ומתחת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ספרו של דיוויד הארווי לראשונה בעבריתספרו של דיוויד הארווי לראשונה בעבריתספרו של דיוויד הארווי לראשונה בעבריתספרו של דיוויד הארווי לראשונה בעברית
        
        
        

  
  
 

 
 
  

עומדת  ," המרכז להתחדשות הדמוקרטיה–מולד "הוצאת     
ויד יויו הנודע של דלפרסם בקרוב בשפה העברית את ספר

רווי הוא אה".  ליברליזם-היסטוריה קצרה של הניאו"רווי אה
 המלמד, וגיאוגרפיהלאנתרופולוגיה בריטי פרופסור 

כלכלה מתמחה בואשר , יורק-באוניברסיטת העיר ניו
 . ושינוי תרבותיעיורתהליכי בוהפוליטית של הגלובליזציה 

  .זה ספרו הראשון של הארווי המתפרסם בעברית
, תוליברלי-את הנחות היסוד הניאומבהיר הארווי בספרו     

  כי,הוא מציין . ההרסניותהןובעיקר בוחן את תוצאותי
ואוהדיה , ליברלית היא התפיסה השלטת-התפיסה הניאו

, בתאגידים כלכליים – עמדות הכוח ממלאים תפקידים בכל
במוסדות וכן , באוניברסיטאות, במשרדי ממשלה, בתקשורת

ארגון הסחר העולמי וקרן , אומיים כגון הבנק העולמיבינל
   .הבינלאומית המטבע

 שנה כאשרו, 2006-רסם במקור בפו רוויאספרו של ה    
 הספר הפך –לאחר מכן פרץ המשבר הקפיטליסטי העולמי 

המתארים את  נתונים וגרפים רביםהספר כולל . מכר-רב
ן בידי השוויון וגידול הצבר ההו- איההעמקה של התהליכי

הארווי רואה בתהליכים  . מספר הולך וקטן של טייקונים
 כי בהדגישו, ליברליזם- אלה תוצאה בלתי נמנעת של הניאו

, צבירת הוןאינה רק ליברליזם הוא פרויקט שמטרתו - הניאו
אלא גם ביצור העוצמה הפוליטית והכלכלית של האליטה 

  .השלטת
  http://davidharvey.org: ויד הארוויולאתר של דיי    
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קבוצות המייצגים     פגישה ראשונה בין שלושת הוועדים 
הניבה שיתוף פעולה , עובדים שונות באוניברסיטה הפתוחה

כוח "המסונפת לארגון (מועצת הסגל האקדמי הזוטר . חשוב
 וארגון )המאוגד בהסתדרות(ועד הסגל המינהלי , ")לעובדים

הסגל האקדמי הבכיר שלחו שלושתם לנשיא האוניברסיטה 
 הדורש את הפסקת ההעסקה של , מכתב משותףתוחההפ

  .עובדות ועובדי קבלן וקליטתם כעובדים מן המניין
אוניברסיטה הפתוחה מעסיקה כמה עשרות עובדי ה    "

ביניהם , והניקיון השמירה, ועובדות קבלן בענפי האחזקה
כך נוצר מצב שמבחינת . מועסקים משך זמן רבכאלה ה
אך בפועל הם נמצאים במצב זה , הם עובדים זמניים מעמדם

 .נכתב במכתב ששלחו הוועדים, "לאורך שנים ארוכות
    במכתב מפרטים הוועדים את ההתעמרות המתמשכת 

ביחס , בין היתר, המתבטאת, בעובדות הניקיון באוניברסיטה
משפיל מצד מקצת ממפקחי העבודה ובהתכחשות לזכותם 

  .של עובדי הניקיון המוסלמים לחופשה בחגיהם
כי הפנייה המשותפת של , נמסר" כוח לעובדים"    מארגון 

את יכולתם של ועדים מארגונים "שלושת הוועדים מדגימה 
  ".שונים לעבוד בשיתוף פעולה

  
  

  " קול העם"ארכיון 
 זמין באינטרנט

  
  

 הועלו 1950-1937מהשנים " קול העם" גיליונות העיתון    
על בידי הספרייה המופ, "עיתונות יהודית היסטורית"לאתר 

ניתן לעיין בגיליונות . אביב- הלאומית ואוניברסיטת תל
 http://tinyurl.com/kolhaam: בחינם בקישור

  

  
  
  
  
  
  

 כירחון בהוצאת 1937- החל להתפרסם ב" קול העם    "
 1942שנת בהחל , המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית

אחר ל. הפך לעיתון יומי – 1947ובפברואר , הופיע כשבועון
שימש כביטאון בשפה העברית של המפלגה , ם המדינהקו

סיקר וליווה שביתות , )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
ביטא , עובדים ומאבקים של תושבי שכונות עוני ומעברות

 שהוטל על האוכלוסייה עמדה נחרצת נגד הממשל הצבאי
 הורה שר 1953- ב. ערבי-שלום ישראליהערבית ותמך ב

, פסק הדין. ץ"ומערכת העיתון עתרה לבג, והפנים על סגירת
עיגן את עקרונות חופש הביטוי , "ץ קול העם"בג"-הידוע כ

  .וחופש העיתונות בדין הישראלי
בהנהגת שמואל י "הפורשת ממקהקבוצה , 1965    באוגוסט 

 אשר חדל, "קול העם "השתלטה עלמיקוניס ומשה סנה 
 והפך ע כיומון הפסיק להופי1969- ב.  ביטאון המפלגההיותל

  .רסם גיליונו האחרוןופ 1975-וב, לשבועון

מאות ישראלים קוראים : עצומה
   קבוע מועד לסיום הכיבוש לם "לאו

  
  
  

מאות ישראלים קוראים למועצת הביטחון להחליט על     
 למועצת הביטחון של השלחנעצומה ברוח זו . סיום הכיבוש

ל משרד החוץ "מנכ, אילן ברוך:  העצומהבין יוזמי. ם"האו
ר "ד, דוד הראל ממכון ויצמן' פרופ, ר אלון ליאל" ד,לשעבר

-מנחם קליין מאוניברסיטת בר' פרופ, אבידן-דורית אלדד
 .אילן

,  אזרחי ישראל, אנו החתומים מטה: "כתבבעצומה נ    
קוראים לכל הממשלות החברות במועצת הביטחון לתמוך 

לסיום הכיבוש הישראלי בגדה בהצעת החלטה שתקבע מועד 
ומתן - משא ושתקצוב את משך ה,המערבית ובמזרח ירושלים

זאת ברוח ההצעה הירדנית שהוגשה . בין ישראל לפלסטינים
אנו מאמינים שהמשך הכיבוש . להצבעת המועצה לא מכבר

קביעת מועד . הישראלי הרסני הן לישראל והן לפלסטין
חלטת המועצה על ידי מועצת הביטחון והבלסיום הכיבוש 

יאפשרו , ומתן-שאקרונות להסכם שלום הוגן וצודק במע
השגת שתי מדינות לשני העמים ויאפשרו לישראל ולפלסטין 

 ".צד זובביטחון זו בשוויון וב, סיכוי לחיים בשלום
  http://www.atzuma.co.il/tounsc :לחתימה על העצומה    

  

  

  הרשימה המשותפת 

   2015בבחירות 
  

  וחוגי בית מפגשים 
  

 

אסיפה , 20:00בשעה ,  בפברואר11,  ביום רביעי– יפו
, סלימאן-עאידה תומא, מועמדת הרשימהפומבית עם 

    054-9480666: לפרטים. 3 השקמה' רחב ש"במועדון חד
  

, 20:30 בשעה,  בפברואר11,  ביום רביעי– ירושלים
ד איימן " עו, ראש הרשימה המשותפתאסיפת בחירות עם

ר יעלה רענן "דפעילת השלום ומועמדת הרשימה עם  ו,עודה
: לפרטים. 'כניסה ד, 14רחוב כורש , ש בירושלים"במטה חד

054-2110321    
  

, 20:30בשעה ,  בפברואר16,  ביום שני– אביב-תל
. סלימאן בשכונת פלורנטין-יתקיים חוג בית עם עאידה תומא

  054-8033308: לפרטים
  

לתיאום חוגי בית , ליצירת קשר עם מטה הבחירות
  03-6292152 :ולהתנדבות בקמפיין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ועדים דורשים העסקה ישירה


