
  

  הושק קמפיין הבחירות לכנסת של הרשימה המשותפת
  

    למעלה מאלף איש גדשו את אולמי אבו מאהר 
באירוע ההשקה של קמפיין , )14.2(בנצרת 

 בבחירות לכנסת הבחירות של הרשימה המשותפת
  . 20-ה

כי , אמר באירוע ההמוני) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
ם לשמוע ואוזניי, כל מי שיש לו עיניים לראות"

 צריך –ולב להרגיש מה שקרה כאן בקיץ האחרון 
כל אדם בעל מצפון בארץ הזאת . לעמוד איתנו

האם הוא עומד עם כוחות : צריך לשאול את עצמו
, או עם כוחות הצדק, השנאה והמוות, המלחמה

לא יהיה כאן שלום ולא . השלום והחיים, השוויון
עם כי . אם לא נשתחרר מהכיבוש, יהיו כאן חיים

שלום .  לא יוכל להיות חופשי–המשעבד עם אחר 
ייכון רק בפתרון של עצמאות וצדק לשני העמים 

אנחנו שולחים מאסיפה זו מסר של  .בארץ הזאת
, מול הגל העכור של השנאה והגזענות. שותפות

רק כך נביא תקווה . יהודים וערבים, חייבים לעמוד יחד
  ".זו התשובה שלנו לגזענות. לארץ הזו

  

מסיבת  )11.2(בשבוע שעבר  ערכההרשימה המשותפת     
 במהלכה, אביב- הגדה השמאלית בתלאולםעיתונאים ב

קמפיין הבחירות הסיסמא המרכזית של את חשפה 
   ." התשובה שלי לגזענות–הרשימה המשותפת : "בעברית

מנכיח סוגיות     קמפיין הבחירות של הרשימה המשותפת 
 ,האזרחים הערבים בישראלקשות של גזענות והדרה של 

אך נוגע גם בנושאים הרלוונטיים לכלל האוכלוסיות 
 – המשותפת הרשימה. המוחלשות בחברה הישראלית

כך , אשר צפויה להיות הרשימה השלישית בגודלה בכנסת
ה הכריזה כי קהל היעד של – י הבחירות האחרוניםלפי סקר

 ר תומכים במאבק לשלוםשאערבים מיהודים ומורכב מ
צדק ל ו אמיתיתדמוקרטיהל,  אזרחי ולאומישוויוןל, צודק

  . חברתי
 

פתח את האירוע , )ש"חד (איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה, ר הרשימה"יו    
הממשלה הזאת הובילה מסע חסר תקדים של : "באומרו

,  שהתבטא באלימות ברחובות,הסתה נגד הציבור הערבי
מי שלא . פליה הממוסדת במדינהאהגברת הגזענות והבו

  כדי   החסימה  אחוז  את  שהעלה מי    , בכנסת ותנו א רצה

  
יגלה שהפכנו כוח פוליטי גדול  – בחוץלהשאיר אותנו 

 המנדטים של הרשימה המשותפת יהיו 15. ומשמעותי
, חילונים ודתיים,  ערבים ויהודים–מנדטים של כולנו 

ת ידנו מושט. תושבי המרכז והפריפריה, מזרחים ואשכנזים
חברתית של - מהמדיניות המפלה והאנטילכל מי שנפגעים
לחולים , לאתיופים, ליוצאי עדות המזרח –הממשלה הזאת 

למי שאולי לא שמעו , ששוכבים במסדרונות בתי החולים
  ".!אבל אנחנו נעבוד בשבילם, ואולי לא יצביעו לנו, עלינו

  

הנוספים ם מרכיביהשלושת שאו דברים נציגים מבאירוע נ    
ר "יו, נאיםנאיםנאיםנאים''''מסעוד עמסעוד עמסעוד עמסעוד עכ "ח, ם"ר רע"יוובהם ,  הרשימהשל
אחמד אחמד אחמד אחמד כ "ח, ל"ר תע"ויו, מאל זחאלקהמאל זחאלקהמאל זחאלקהמאל זחאלקה''''גגגגכ "ח, ד"בל

- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא,  ברשימה המשותפת5' סמועמדת מ. טיביטיביטיביטיבי
״אהיה בכנסת : אמרה במסיבת העיתונאים, )ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן

.  אלא למען כלל הנשים בישראל,לא רק בשביל נשים ערביות
קבל גם נקודת מבט אפעל לכך שכל נושא שנעסוק בו י

על שלום ו, על עוני, על תכנון, כשנדבר על קרקעות. מגדרית
 וכך נצליח לקדם נשים ,יםמגדרינסתכל גם במשקפיים  –

  ".יהודיות וערביות

  2015 בפברואר 18, 7    גיליון

 ישוב-אבישג שאר: צילום                              



  

 2/תגובות 

  

        
  

  

  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  מסוג אחר, עובד קבלן
בארץ מקובל לחשוב שנתניהו הוא הבוס והמיליארדים "

בכל מה שנוגע ליחסים עם . זאת טעות. עובדים אצלו
 ". רק אצלם–נתניהו עובד אצלם , אמריקה

 )26.1,"ידיעות אחרונות", הפרשן נחום ברנע(

 

 אביב-הפתרון למצוקת ההורים בתל
, כך השיבה יעל חולדאי?', א עוברת לעיר אחרתלמה את ל'"

לתושבת ששוחחה איתה , יפו-אביב-רעיית ראש עיריית תל
ומחתה בפניה על כך שבעלה מתנגד להציב סייעת שנייה 

 ".בגני הילדים
 )6.2, "יפו-אביב-ידיעות תל("

 

 הם יהיו אברכים: דרעי צודק
 ".הילדים שלנו לא יהיו פחחים"

 )9.2, בסרטון תעמולה, ס"ר ש"יו, אריה דרעי(

 
 חשוד הנודדה
שנחשד בעבירות שוחד , ראש מועצת שומרון גרשון מסיקה"

שוהה בימים , במסגרת פרשת השחיתות הקואליציונית
האחרונים בפריז וזאת בניסיון למנוע חרם כלכלי של צרפת 

, מסיקה. בית המשפט אישר את נסיעתו. על יהודה ושומרון
חשוד במסגרת , פיתוח השומרוןר החברה ל"המכהן גם כיו

קבלת דבר במרמה בנסיבות , הפרשה בעבירות של מתן שוחד
 ".מחמירות ובעבירות נוספות

 )9.2, "כלכליסט("

 

 שנוי במחלוקת
בארגון נעמת מותחים ביקורת על רשות השידור לאחר שזו "

החליטה לפסול תשדיר רדיו שקרא לנשים להצביע בבחירות 
 טענו כי התשדיר פסול לשידור ברשות השידור. הקרובות

המחלקה . נדה שנויה במחלוקת'משום שהוא כולל אג
המסחרית של רשות השידור הגיבה לנעמת שהתשדיר אינו 

נדה מסוימת האסורה לפי 'מאחר ויש כאן קריאה לאג'מאושר 
 ".'כללי רשות השידור

 )9.2, "דה מרקר("

  
  

 לא מספיק ציונים
 ציוני אמיתי לא .'הציוניהמחנה ' לקרוא לעצמך לא מספיק"

 ".נכנע לאיומים של הערבים
  , "ישראל ביתנו"ר "יו, אביגדור ליברמןשר החוץ (

 )10.2,  שלופייסבוקבעמוד ה

 

 השר לענייני גירוש פליטים
 ,ת יצאתי נגד תופעת המסתננים"כשהייתי שר התמ"

 כשהיינו .קיקהוכשהייתי שר הפנים נלחמתי על הגדר ועל הח
 לא בנו עוד מתקני .א התקדמו הרבה בנושאבאופוזיציה ל

בהסכם קואליציוני . שהייה ולא הוצאו אנשים מישראל
 ".אדרוש את תיק הפנים ואדרוש שיימשכו פעולות הגירוש

 ) 10.2, "ישראל היום ","יחד"ר " יו,אלי ישיכ "ח(
  

 פנתר שהפך חתלתול
 ואף השתתפתי בוועידה של ,ש בעבר"למרות שהצבעתי חד"

היום אני קורא באופן ברור שלא , הרשימה המשותפת
לו הייתי משתתף בבחירות הייתי מצביע . להשתתף בבחירות

 ".לדרעי
 ונציג שלה "תראבוט"תנועת חבר הנהגת , יל'ראובן אברג(

 )10.2, "שיחה מקומית" ,ש"במועצת חד
  

 לא חזות הכול
זה . ן לי למי להצביעאי, ס ממקום של מחאה"הגעתי לש"

בעבר גם . שקשה לי לשים כמורה לאזרחות, במקום פתק לבן
אבל זו המפלגה היחידה עם , ס בפומבי"ביקרתי את ש

גם אם היא לא מייצגת אותי כפמיניסטית , נדה מזרחית'אג
 ".לונשים במפלגה זה לא חזות הכ. מזרחית

 )6.2, "הארץ", שירה אוחיון(
  

 לחשוף את הבלוף
. א דוד תום המזרחי של הניאו־ליברליזם הישראליס הי"ש"

הפריטה את כל , היא השתתפה בכל ממשלה ימנית־קיצונית
ופתאום שכרה אסטרטגים , מערכת הרווחה הישראלית

כמו על ידי , שמעלים את כל עברה, שיוצרים קמפיין מעולה
 ". גלולה

 )6.2, "הארץ", מתי שמואלוף(

 

 ס"פעילי קבלן של ש
  שכותרתוקת פיתותמינו אותי לאירוע של חלוס הז"אנשי ש"
כשברקע נתלה ', אנחנו דואגים ללחם, לפיד דואג לסושי'

אביב -בצפון תל ":שלט ענק חדש בצומת מול עזריאלי
כמה נערים , כשהגעתי... "אביב שקופים-בדרום תל. חוגגים

תתחילו ' ואמרו להם ,עם סיגריות עמדו ליד ארגזי פיתות
, אם השלט מדבר על מעמדות. 'םלחלק במקום להשתעמ

החלקנים היו . בתחום חלוקת הפיתות היו מעמדות ברורים
, מזרחים ללא כיפה או עם כיפה שחורה, נערים בדרך כלל

. סניקי הדור"אנשים במראה ש, מעליהם היו ראשי הקבוצות
כים בכלל לא "ח, המנהלים האמיתיים הגיעו ונעלמו מהשטח

אבל בסוף ראיתי שטרות , כולם אמרו שהם מתנדבים. באו
אחד , בזמן שאנחנו מדברים.  שקל מחליפים ידיים200של 

. ס"המחלקים חוזר בריצה ושואל מה זה ראשי התיבות של ש
  . "וכולם בודקים באינטרנט, אף אחד לא יודע

  )6.2, "הארץ", יקי ארד'רועי צ(



  

 3/בחירות 
 

  

  עקיפה מימין אינה יוצרת חלופה
  

  נסקי'מר גוזתמאת 
  

 של הנאום ה תקשורתית בין הסחריר המוצלח מבחינ
המתוכנן בקונגרס בנושא איראן לבין ציפייתו המתוחה 

ח מבקר המדינה בדבר הוצאות בית ראש "לפרסום דו
כי לא ירכיב , )8.2(נתניהו להכריז בנימין  התפנה –הממשלה 

הצהירה ציפי , באותו יום עצמו ". הציוניהמחנה"ממשלה עם 
כי לא תחבור לקואליציה בראשות , "המחנה הציוני"- לבני מ
האם  ".אינני שותפה לדרכו של נתניהו: "בהבהירה, נתניהו

  ?יש מקום להתייחס ברצינות להכרזות אלה

  
  מעט היסטוריה

  

או " ממשלת אחדות לאומית"הפרקטיקה הפוליטית של 
דה ערב מלחמת נול" ליכוד לאומי"

והיא קשורה מאז , 1967יוני 
הדוקות עם התחזוקה של משטר 

  . שהחל באותה שנה,הכיבוש
  

ראש ,  מאז שלוי אשכול
 1967הממשלה של מלחמת יוני 

 –בהמשך (מטעם המערך 
החליט לצרף לממשלה , )העבודה

ומינה )  הליכוד–בהמשך (ל "את גח
 –את מנחם בגין ויוסף ספיר לשרים 

". אחדות"ת ו ממשל6ל קמו בישרא
 ראש הממשלה היה –בשתיים מהן 

 ראש –בשלוש ; מטעם העבודה
ובמקרה אחד סוכמה מראש ; הממשלה היה מטעם הליכוד

  .רוטציה בראשות הממשלה בין העבודה לליכוד
  

מבטיחה " אחדות"כאילו ממשלת , בניגוד לדעה המקובלת
חשוב , )"משילות"מה שמכונה היום (יציבות שלטונית 

לא החזיקו " האחדות"כי חמש מתוך שש ממשלות , צייןל
 אם בשל חילוקי דעות ,מעמד עד תום תקופת הכהונה

  .פוליטיים ואם בשל מאבקי כוח שלטוניים
  

כי הפרקטיקה של ,  היאהמסקנה מסקירה קצרה זו
וכי ראשי , נוסתה בארץ כבר כיובל שנים" ממשלת אחדות"

 בדרך , היווה זהעבודה והליכוד שהיו שותפים לפרקטיק
  . גם אלה שכעבור תקופה קצרה פירקו את השותפות,כלל

  
  "ממשלת אחדות"נתניהו ו

  

למרות שזו תקופת כהונתו השלישית של נתניהו כראש 
 הסיבה ".ממשלת אחדות"הוא אישית לא הקים , הממשלה

שכן הוא , איננה שנתניהו פוסל עקרונית שותפות עם העבודה
שהקים " אחדות"בשתי ממשלות עצמו כיהן כסגן שר החוץ 

  ).1990- וב1988-ב(יצחק שמיר מהליכוד 
  

מפלגת בבניית הקואליציות שלו לא היה זקוק נתניהו ל
שלמרות פיצולים , האחת: עבודה כשותפה בשל שתי סיבות

מפלגות המחנה הימני הגדיל באופן ניכר גוש , חוזרים ונשנים
וירה משום שמפלגות או, והשנייה;  בכנסתואת ייצוג

הסכימו ") יש עתיד"דוגמת " (מפלגות מרכז"המכונות 
   .לשתף עמו פעולה

בא לידי " ממשלת אחדות"יחסו התועלתני של נתניהו ל
 18-ב. ביטוי גם בהקשר של מערכת הבחירות הנוכחית

תו שבועיים בלבד בטרם הכריז על החלט, 2014בנובמבר 
הציע נתניהו בפומבי למפלגות , להקדים את הבחירות לכנסת

להקים ) ש והסיעות הערביות"לא כולל את חד(האופוזיציה 
שותפו הפוליטי רב , אביגדור ליברמן ".ממשלת אחדות"

קרא מצדו בחודשיים האחרונים שוב , השנים של נתניהו
  ".ממשלת אחדות"ושוב להקמת 

  
  "חוסםהגוש ה"עמדת השותפים ורעיון 

 ובתפקידו הנוכחי ,העבודהמפלגת ר "יצחק הרצוג כיו
, "המחנה הציוני"של רשימת ) לבניציפי יחד עם (כמוביל 

, שיבה לשלטוןבשם בהופעותיו דגש 
ממשלת "אך אינו שולל במפורש 

, שותפהאשר ל.  עם נתניהו"אחדות
צברה ברזומה שלה זו , ציפי לבני

כהונות כשרה בממשלות ליכוד 
 והייתה הראשונה שקפצה ,וקדימה

-על עגלת נתניהו לאחר הבחירות ב
משלת מהיא גם לא פרשה מ. 2013

אלא חיכתה שראש , נתניהו הנוכחית
  .הממשלה יפטר אותה

מפלגות , ברור שבמערכת בחירות
לכן אין . מבקרות ותוקפות זו את זו

לקחת ברצינות יתר את הצהרת לבני 
 .בראשות נתניהוכי לא תחבור לקואליציה , שהובאה לעיל

אלא בקו , עניין המהותי אינו בהפרחת הצהרות מתנגחותה
  .במערכת בחירות זו" המחנה הציוני"הפוליטי שמציג 

, פלסטיני- שאלת הסכסוך הישראלי, בשאלה המרכזית
אינו מציג סדר יום שונה מהותית לא רק ש" המחנה הציוני"

רטון בס, כך. אלא אפילו תוקף אותו מימין, מזה של נתניהו
מבקר הרצוג את ,  בפברואר8- יר בתעמולה שעלה לאוו

ל כך שלא בשאלא ,  עצמה2014ל מלחמת עזה בשנתניהו לא 
? אז למה חיכית: "או במלים של הרצוג,  קורם לכן בההחל

, גם בהסלמה בצפון". ובזמן, היה צריך לתת להם בראש
של הרג קציני הישראלית שהחלה עם הפרובוקציה 

פוזה  הרצוג ולבני הפגינו – בשטח סוריה ןאחיזבאללה ואיר
  .תוקפנות צבאית שאינה נופלת מזו של נתניהושל 

 עם ההכרעה לכנות את ,אך עם עמדות מלחמתיות שכאלה
הצבעה בעד ועם ה" המחנה הציוני"+ של העבודההרשימה 

אין מגבשים חלופה  –כ חנין זועבי "ילת מועמדותה של חפס
  .ות נתניהודמוקרטית לשלטון הימין בראש

  

בה , עניין החלופה מהותי גם מבחינת הרשימה המשותפת
ותפת יש פוטנציאל למלא לרשימה המש: ש"שותפה חד
אך התנאי המוקדם .  מול נתניהו ובנט"גוש חוסם"תפקיד של 

יתייצבו באופן מהותי ' שהעבודה ושות, לכל דיון בנושא הוא
רו לכונן  ובכלל יחת,מול נתניהו ומדיניות הכיבוש והמלחמה

  .יקרהאם  ספקו, זה אינו קורה בשלב זה. חלופה פוליטית



 4/בחירות 

  

  !כ חנין זועבי"לא לפסילת ח
  

  
  

  
  ...לפני השבוע

  
  
  
  
  
  
  
 

 מרים גלילימרים גלילימרים גלילימרים גלילי/ / / / זרמי מעמקים זרמי מעמקים זרמי מעמקים זרמי מעמקים 
מה מיוחד אפשר לכתוב על , אינני יודעת בדיוק, בעצם    

הרגשתי שחשוב לתאר , מאז שישבתי בביתה. משפחת אלול
, אך בנוטלי את העט. ולספר את אשר ראיתי ושמעתי שם

י להמחיש לקורא את עומק שוב אינני בטוחה אם יהיה בכוח
 .מרירותם המצטברת של בני המשפחה

למעשה ביקשתי . אל משפחת אלול נזדמנתי באקראי    
אשר פונתה מדירתה , לראות את ביתה של משפחה שכנה

, לא יהיה מיותר להוסיף. טפונותיכמה ימים קודם בגלל הש
מי ביפו מסך סמיך של 'שגם ביום ביקורי ירד על שכונת עג

שדומה היה כי עוד מעט יכסה , פוסק-בלתי, ורדניגשם ט
זו גם הסיבה שלא הבחנתי במודעת האבל . עליה כליל

כך נכנסתי פנימה וכך ראיתי . תה מודבקת על קיר הביתישהי
, נשענים אל הקיר, יושבים על הרצפה בשורה ארוכה: אותם

אם ואב וסביבם נערות . מכורבלים בשמיכות דקות, צפופים
עם , חלקם במדי צבא, נערים וגברים צעירים, תונשים צעירו

, יםקומות שונים בתקרה נטפו מממ. כובע גרב על הראש
קור עז שרר . הקירות הקלופים והסדוקים נצצו מרטיבות

רק הקירות שימשו מחסום לרוח הפרועה שייללה , בחדר
 .בחוץ

, משפחת אלול ישבה שבעה עם חמשת בניה ושתי בנותיה    
ר שא, היא ביכתה את הבת הצעירה. ושכניםמוקפת קרובים 

תוך זמן קצר ליווה לדרכה ש ,בלילה גשום אחד לקתה בהלם
ובני משפחתה , נערה רכה זו, תה כמו פרחיהיא הי. האחרונה

הם קושרים . אינם מפרידים את מותה מתנאי הדיור שלהם
בו התעוררה בבהלה מטפטוף , את צעקתה באותו לילה ארור

 .מותה הנמהרעם , גשם על גופה
לפני חמש שנים הוצא . לפני עשרים שנה הם באו ממרוקו    

ויישבו , אבל הם יושבים כאן גם עכשיו. צו הריסה על ביתם
? למה. כמו אצל השכנים, בו עד שהגג יתמוטט מעל ראשם

ושוב כבר הציעה להם חברת -מפני שאחרי הרבה זמן של לך
,  לעשותאך מה. בקומה למעלה, דירה בשיכון" חלמיש"

וגם שתי ? ולמשפחה בן נכה והוא לא יוכל לטפס על מדרגות
אז . הסבתות המופלגות בשנים לא יוכלו כבר לטפס למעלה

 .ברטיבות, כולם יושבים כאן בקור
  שאני לא אחראי על המעשים , אני כתבתי לשר המשטרה -    

  .הם ישלמו על הילדה שלי. שלי       
 !לא ככה, לא ככה אבא -    

 !הם נגמרו.  נגמרו עכשיויהחיים של -    
 .אסור לדבר ככה. אל תדבר ככה -    
מכורבלים , נשענים אל הקיר הרטוב, הם ישבו ככה    

 .זעמם-את חוט, כאבם-מגלגלים את חוט, בשמיכות דקות
  13.2.1974, "זו הדרך"

כ חנין "    החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את ח
,  ברשימה המשותפת7' דת מסמועמ, )ד"בל(זועבי 

. אך צפויה,  היא החלטה מקוממת– 20-מלהתמודד לכנסת ה
 של חברי הפכה פסילה, 2003ירות לכנסת בשנת מאז הבח

אליו נגררות גם , בניצוחו של הימין, כנסת ערבים טקס קבוע
 הפעם. שמאל- מפלגות המגדירות עצמן מרכז או מרכז

 הודיעו האשר נציגי, "המחנה הציוני "איה ת העיקריתהנגרר
 החליטו לשוב –ולבסוף , חזרו בהם, כי יצביעו בעד הפסילה

  .לעמדתם המקורית ולהצביע יחד עם הימין
 נציגי הרשימות בוועדת הבחירות המרכזית אשר 27    מול 

 נציגי הרשימה – מתנגדים 6היו , הצביעו בעד הפסילה
 של גם הפעם הועבר הנושא לפתחו, כבעבר. המשותפת ומרצ

אשר לפניו מונחת חוות דעתו של , בית המשפט העליון
  .המתנגדת לפסילה, היועץ המשפטי לממשלה

ש ברשימה "מועמדת חד, סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא    
החלטת ועדת הבחירות " כי ,אמרה בתגובה, המשותפת

כ חנין זועבי היא צעד גזעני "המרכזית בדבר פסילת ח
ק קול המייצג זרם וניסיון עלוב להשתי, ממדרגה ראשונה

 ."פוליטי בקרב האוכלוסייה הערבית
חברת הכנסת זועבי סומנה כמטרה בהיותה אישה ערביה     "

אשר פעילותה כאשת ציבור עומדת בסתירה לסטריאוטיפים 
  .אמרה, "ולדעות הקדומות הרווחות כלפי נשים ערביות

  
  
  
  
  

        במומו פוסלבמומו פוסלבמומו פוסלבמומו פוסל
. גמוריםאתם , אם אתם תומכים בקרן החדשה לישראל    "

אם אמרתם פעם . אתם מוקצים, יי סטריט'אם אהדתם את ג
אם קראתם . אתם מוחרמים, משהו למישהו על סרבנות

אם הצבעתם למחנה . אתם חשודים', ידיעות אחרונות'
ואם אתם חושבים שאובמה צודק . ציונים- אתם אנטי, הציוני

 במילים ".אתם כבר כמעט על תקן בוגדים, ונתניהו טועה
את המערכה שמנהלים , )12.2, "הארץ" (אר חמי שלותיאלה 

" שמאל-המרכז"נתניהו והימין נגד המחנה הפוליטי המכונה 
-נמצאת דה–בלב המערכה הזו ". השמאל הציוני"או 

גם אם הוא , לגיטימציה של כל קול ביקורתי נגד השלטון
 .מושמע מפי אנשים שמגיעים מלב הממסד

 :י בשמאל הציוני רק זאתלחבריבעקבות דברי שלו אגיד     
לתייג , אם אתם רוצים למנוע מהימין לסתום לכם את הפה    

-ולהכריז עליכם ועל דעותיכם כבלתי, אתכם כבוגדים
אופן  ו באותהוג לנכצעד ראשון חידלו אתם – יםלגיטימי

 .כלפי האוכלוסייה הערבית וכלפי הנהגתה הפוליטית
) הראשונהולא בפעם (מפלגת העבודה ל שתמיכה ה    
חברי כנסת ערבים מלהתמודד לבחירות לכנסת של  הליפסב

שבסופו , לשפוך עוד שמן על המדרון החלקלק –משמעה 
כים "ח אלא גם ,כים ערבים"חהימין לא רק ייפסלו בידי 

 ".שמאל ציוני"המכנים עצמם 
 של התחנפות לימין באמצעות הכאילו אלקטוראליהמהלך     

עה מבחינה ערכית ומסוכן מבחינה  רק מוטאינו –חיקוי שלו 
 של אלא הוא גם נושא בחובו את זרע הפורענות, דמוקרטית

  .קרטי בכללוחיסול הסדר הדמ
        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן



  

        5 /בחירות
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

מתמודדת הרשימה המשותפת     
-שיתקיימו ב, 20-בחירות לכנסת הב

כביטוי לאחריות , 2015מארס  ב17
פוליטית ולתמיכה ציבורית בשותפות 

, ם"רע, ש"חד: בין ארבעת מרכיביה
היא הרשימה המשותפת  .ל"ד ותע"בל

רצה ר שא ,ירת לחי מצלצלת לימיןטס
לחסל את הקול הערבי והדמוקרטי 

תשובה למתקפה  כן היאו, פרלמנטב
ר שא ,שיסטית ולמדיניות הגזעניתאהפ

 בשטף של תכניות וחוקים והתבטא
הפוגעים , דמוקרטיים-גזעניים ואנטי

ובראשם חוקי , בזכויות האדם והאזרח
 .הלאום והמדינה היהודית

  

הרשימה המשותפת מבטאת את     
-אחדות המאבק של הציבור הערבי

 על זרועותיו ,פלסטיני מול השלטון
ואת שותפות המאבק עם , ומפלגותיו

הכוחות היהודיים שנאבקים נגד 
הרשימה . גזענות ואפליה, כיבוש

 חלופה דמוקרטית מהווההמשותפת 
-נתניהו ושל " המחנה הלאומי"מול 

 .הרצוג ולבנישל " המחנה הציוני"
הרשימה המשותפת היא תשובה     

פוליטית לאיום הפאשיסטי להדיר את 
 בור הערבי מהזירה הפוליטיתהצי

 – העלאת אחוז החסימה באמצעות
תשובה שהופכת את האיום להזדמנות 

מאבק משותף נגד ללאיחוד השורות ו
נגד פאשיזם , גזענות וגזענים

הדיפת לולהפלת הימין ו, ופאשיסטים
 .התכניות הקולוניאליות והגזעניות

הרשימה המשותפת היא נקודת     
 הפוליטית ציון בתולדות העשייה

-רית של הציבור הערביאוהפרלמנט
ומסגרת דמוקרטית , פלסטיני בישראל

. לכל הכוחות המתקדמים בארץ
הרשימה המשותפת היא מנוף לעשייה 
קולקטיבית משותפת שתשליך על 
המוסדות הייצוגיים של הציבור 
הערבי ועל כל המרחב הפוליטי 

הזקוקה , והחברתי בחברה הערבית
אחדות מאבק נואשות לערכים של 

כי לצד ער, ושותפות פטריוטית
  .השונות והייחודיות, הפלורליזם

הרשימה המשותפת הורכבה     
במטרה לחזק את אחדות השורות מול 

ולהעצים את המשקל , הגזענות
ההשפעה הפוליטית של את הסגולי ו

הציבור הערבי וכל הכוחות הנאבקים 
כל מרכיב ברשימה . בכיבוש ובגזענות

וכל , ותו הרעיוניתשומר על זה
השותפים פועלים יחד לפי עקרונות 

 .היסוד והמצע המוסכם

 
 עקרונות יסודעקרונות יסודעקרונות יסודעקרונות יסוד

  

הרשימה המשותפת נאבקת . 1    
 המתבסס על ,למען שלום צודק באזור

סיום הכיבוש למען ; ם"החלטות האו
של כל השטחים שנכבשו בשנת 

פירוק כל ההתנחלויות וחומת , 1967
סירים שחרור הא, ההפרדה הגזענית

הקמת מדינה פלסטינית , הפוליטיים
 ביוני 4-ריבונית בגבולות הועצמאית 

, שבירתה ירושלים המזרחית, 1967
ופתרון צודק לבעיית הפליטים 

שמבטיח את זכות , הפלסטינים
  .194ם "השיבה לפי החלטת האו

 

הרשימה המשותפת נאבקת . 2    
, לאומי ואזרחי, למען שוויון מלא

, סטיני בישראלפל- לציבור הערבי
בהיותו מיעוט מולדת בעל זכויות 

הרשימה . קיבוציות ואישיות
המשותפת דורשת להכיר בציבור 

ובזכותו , הערבי כבמיעוט לאומי
, לניהול עצמי בתחומי התרבות

ובהיותו חלק מהעם , החינוך והדת
 .פלסטיני ומהאומה הערבית-הערבי

  

פועלת להבטחת שוויון הרשימה     
ונאבקת נגד , מלא בכל תחומי החיים

משטר האפליה הגזענית והדיכוי 
, ולמען שוויון הזדמנויות, הלאומי

צדק מתקן וצדק , שוויון מהותי
הרשימה נאבקת נגד הפקעת ; חלוקתי

למען הכרה , אדמות והריסת בתים
, בכל היישובים הבלתי מוכרים

  מתווהביטוללמען , במיוחד בנגב
למען הרחבת , פראוור בכל צורותיו

, תכניות המתאר ליישובים הערביים
כדי לספק קרקעות לדיור ולאזורי 

הרשימה ; תעשייה ומקומות עבודה
, נאבקת להכרה בזכויות העקורים

לרבות זכותם לשוב לכפריהם 
הרשימה נאבקת ; ולאדמותיהם

לביטול גיוס החובה המוטל על בני 
 כל ונגד, דרוזית-העדה הערבית

תכניות הגיוס הצבאי והשירות 
הרשימה ; הלאומי לצעירים ערבים

פועלת להנחיל את ערכי הפלורליזם 
, ונאבקת בנגעי האלימות, והסובלנות

 .הפשיעה ואנרכית הנשק

הרשימה המשותפת נאבקת בכל . 3    
ולמען , גילויי הגזענות והפאשיזם

הזכויות הדמוקרטיות של כל 
ביטול הרשימה נאבקת ל. האזרחים

וכל שעת חירום לתקנות ההגנה 
ולמען כינון , פוגעת בזכויותהחקיקה 

חוקה דמוקרטית המעגנת את ערכי 
ואת , הצדק וזכויות האדם, השוויון

זכויות היסוד החברתיות והחירויות 
  . הדמוקרטיות

  

 

הרשימה המשותפת נאבקת . 4    
צדק חברתי ולמען זכויות עובדים 

ינטרסים ולוחמת למען הא, וסביבתי
של המעמדות המוחלשים מול 
המדיניות שהופכת את העניים לעניים 

. ואת העשירים לעשירים יותר, יותר
הרשימה נאבקת בעוני ובאבטלה 

למען , בכלל ובחברה הערבית בפרט
 60%-העלאת שכר המינימום ל

, לפחות מהשכר הממוצע במשק
, ולהבטחת זכויות היסוד לבריאות

  . האזרחיםרווחה ודיור לכל, חינוך
  

 

הרשימה המשותפת נאבקת . 5    
למען שוויון זכויות לנשים בכל 

, ונגד כל צורות הדיכוי, תחומי החיים
האפליה והאלימות נגד נשים , הניצול

לרבות , בעבודה ובחברה, במשפחה
הרשימה נאבקת . פשעי רצח נשים

להבטחת זכות הנשים לחינוך 
, ולהשתתפות פוליטית, ולעבודה

  . רבותיתחברתית ות
  

 

הרשימה המשותפת נאבקת . 6    
לתמיכה והעצמה של התרבות 
. והאמנות ללא אפליה או הדרה

הרשימה נאבקת למען שימור מעמדה 
, של השפה הערבית כשפה רשמית
. ומתן ביטוי למעמד זה בכל התחומים

הרשימה נאבקת למען הזכות לפיתוח 
התרבות הערבית באופן חופשי 

כות והזהות להעצמת השיי, ועצמאי
ולהנחלת תרבות של , הלאומית

  .דיאלוג דמוקרטי
 

הרשימה המשותפת דוחה את . 7    
המעורבות האימפריאליסטית בענייני 

את מדיניות , מדינות האזור והעולם
, ומשול והפלגנות האתנית-הפרד

ואת פירוקם של , הדתית והעדתית
הרשימה תומכת . מדינות ועמים

, רותיחל, בזכות העמים לעצמאות
  .דמוקרטיהלצדק ול

 

הרשימה המשותפת נאבקת . 8    
, לרבות ישראל, לפירוז המזרח התיכון

נשק סוגי הכל ממנשק גרעיני ו
כחלק מהמאבק , להשמדה המונית

 .למען עולם נקי מנשק גרעיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מצע הרשימה המשותפת 



  

  6/המזרח התיכון 
  

  מערבולת אזורית
  

פרסמה המפלגה הקומוניסטית הלבנונית , לפני כחודש

התיכון בשנה - ההתפתחויות במזרחשלניתוח מקיף 

לקריאה  זמינהאשר ,  תמצית הסקירהלהלן. שעברה

  http://tinyurl.com/LCP2015  : במלואה באנגלית בכתובת

  
 התנועות העממיות והכוחות רשמושעברה שנה ב

 הצלחת –וביניהם , י העולם הישגים רביםהמתקדמים ברחב
, המהפכה הקובנית לשבור את האמברגו האמריקאי

וכן  הצלחת המהפכה , המאבקים שניהלו העובדים באירופה
אולם . התוניסאית להביס את שלטון האחים המוסלמים

ידעה גם התגברות של המתקפה שעברה השנה 
שטרים תוך הסתייעות במ, האימפריאליסטית במזרח התיכון

אלה וגם אלה תרמו ליצירת מצב של . הריאקציוניים באזור
באמצעות תמיכה בקבוצות טרוריסטיות , ובוהו- תוהו

  .בלבנון ובארצות אחרות, בסוריה, בעיראק
  

  ש"התפקיד שממלאת דאע
, "מזרח תיכון חדש"התכנית האימפריאליסטית בדבר     

 הולידה, מחדש של הגבולות המדיניים-שביסודה ארגון
, ב" בתמיכת ארה–כוחות דתיים ופאשיסטיים שהצליחו 

 להשתלט על חלקים גדולים –ערב הסעודית וקטאר , טורקיה
  . מסוריה ומעיראק

 של המאה 80-דפוס הפעולה הזה מזכיר את שנות ה
כדי , CIA- של הוקעידה בסיוע-אז הוקם ארגון אל, הקודמת

ב "האר, כיום. להיאבק בהשפעת הקומוניסטים באפגניסטן
בהת 'ש וג"אולם הפעם באמצעות דאע, נוקטת באותן שיטות

מאבקם של עושה זאת כדי להכשיל את היא . נוסרה-אל
וכן כדי לייצר סכסוכים , העמים הערביים לשינוי דמוקרטי

ב וישראל "אתניים ועדתיים אשר יסייעו בידי ארה, דתיים
בין אם בלבנון ובין אם בשטחים , כות בתנועות ההתנגדותלה

  .הפלסטיניים הכבושים
, ש"ב לא נקטה צעדים כלשהם נגד ארגון דאע"ארה

והתירה לו להשתלט ללא הפרעה על חלקים גדולים מסוריה 
 החלו להשתלט על ש"דאע רק כאשר לוחמי .ומעיראק

, ים משאבי נפט רביםוי שם מצ–כורדיסטאן העיראקית 
 הקמת בדבר הודיעה –ופועלות חברות אמריקאיות 

, דבר זה ממחיש".  בינלאומית למאבק בטרורקואליציה"
אלא רק , "להיאבק בטרור"ב "שאין זה עניינה של ארה

  .להבטיח את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שלה באזור
נוקטת צעדים " הקואליציה הבינלאומית למאבק בטרור"

אלא גם פגעה בריבונותה של סוריה , צבאיים לא רק בעיראק
" הקואליציה. " מהאוויר בשטחהכששלחה מטוסים להפציץ

משום שהיא פועלת ,  החוק הבינלאומיאתדורסת ברגל גסה 
הובילה , שם. ם"ללא מנדט ממועצת הביטחון של האו

, ב ורוסיה"ארה, היריבות בין שתי המעצמות הקפיטליסטיות
  .הברית-לסיכול מהלכיה של ארצות

, ןאבהנהגת ארדו, ראוי להבחין בתפקיד שממלאת טורקיה
ן העמיד תנאי להשתתפות אארדו. כסוך העקוב מדם באזורבס

ב תאפשר " שארה–והוא , ש"ארצו במערכה נגד דאע

, בגבול בינה לבין סוריה" אזור חיץ"לטורקיה להכריז על 
ב מסרבת בינתיים להיענות "ארה. סוריהבשיכלול שטחים 

משום שהיא חוששת שאיראן תעמיד דרישה , לדרישה זו
  .דומה מצידה

הוא ,  גיסאמחד: משחק כפולן אארדומנהל , בינתיים
לעבור ) הגרילה הכורדית" (פשמרגה"איפשר ללוחמי 
ש בעיר "דאעכוחות כדי להילחם נגד , מטורקיה לסוריה

הוא אינו מעמיד מכשולים בפני ,  גיסאומאידך; קובאני
המבקשים גם הם , ש"טרוריסטים מארגונים דוגמת דאע

  . לסוריהלחצות את הגבול מטורקיה
  

  סעודי- עימות האיראניה
בעוד שבווינה מתנהלות שיחות בין איראן לבין מדינות 

, לגבי תכנית הגרעין האיראנית, ב"ובראשן ארה, נוספות
התיכון יש מי שמביטים בחשש על האפשרות שיושג - במזרח
נסע , סעוד- פייסל אל-סעוד בין, שר החוץ הסעודי. הסכם

 הרוסית לעכב את למוסקבה כדי ללחוץ על הממשלה
 – בלחץ סעודיה –החתימה על הסכם עם איראן גם צרפת 

צעדים אלה משקפים . ניסתה למנוע את התקדמות השיחות
כי התקרבות בין איראן , את החשש של בית המלוכה הסעודי

ב תבוא על חשבון מעמדה של סעודיה כמדינה "לבין ארה
  .השואפת להיות מעצמה אזורית

רק סביב שאלת לא בין איראן נסוב המאבק בין סעודיה ל
, לגבי המלחמה המתנהלת על אדמת סוריהו הסכם הגרעין

הייתה סעודיה , כך למשל. אלא בא לידי ביטוי בזירות נוספות
, מאלכי-אחראית להדחתו של הנשיא העיראקי נורי אל

האיראנים הגיבו באמצעות תמיכה . שנתמך בידי איראן
אשר , )כים לזרם השיעיהמשתיי(ים בתימן 'במורדים החות

  .השתלטו גם על עיר הבירה צנעא
  

  תפקיד השמאל בעולם הערבי
שלוש שנים חלפו מאז יצאו המונים לרחובות כדי לדרוש 

פעלו כדי , ב והכוחות הנאמנים לה"ארה. סוף לדיכוי ולעוני
להכשיל תמורות דמוקרטיות יסודיות באמצעות עידוד כוחות 

, וניסטית הלבנונית הזהירההמפלגה הקומ. מהפכניים- אנטי
כי ישנה סכנה , תחילת התהליך המהפכני בעולם הערביבכבר 

הנתמכים בידי , מוחשית של עליית כוחות ריאקציוניים
? כיצד יש להציב אלטרנטיבה לכוחות אלה. הברית-ארצות

ולא באמצעות , לא באמצעות נסיגה לסיסמאות דתיות
, פיטליסטייםהסתמכות על היריבות בין שני המרכזים הק

 .אלא באמצעות מאבק לאומי ודמוקרטי, ב ורוסיה"ארה
כיצד הצליחו ההמונים , עלינו ללמוד מהניסיון שנצבר

נהדה -להפיל את האחים המוסלמים במצרים ואת מפלגת א
של פורום השמאל לקראת הכינוס החמישי . בתוניסיה

כוחות פוליטיים מרחבי המזרח בו משתתפים , הערבי
שת המפלגה הקומוניסטית הלבנונית להעמיד מבק, התיכון

אשר יציבו , לדיון את השאלה של בניית חזיתות של התנגדות
תכנית ברורה של שינוי דמוקרטי עמוק הערביים בפני העמים 

  .ושל עצמאות לאומית



  

 7/תרבות 
 

  

  שנאת התרבותליבוי פרס ישראל ו
  

 קומראד נינו
 

 2014, הוצאת מודן, "ול וורן'הקורא של ז", אלמודנה גרנדס
 

" ול וורן'הקורא של ז"במרכז הרומן המרתק והמרגש     
, הנחשבים מעצבי היסטוריה, ניצבים לא מנהיגים נודעים

כאלה שעמדו במבחנים שהיא . אלא מי שהיו קורבנותיה
והם , וגם כאלה, הציבה

שבחרו לזרום עם , הרוב
 .האירועים

על רקע ספרד     
המדממת תחת עריצותו 

-1949של פרנקו בשנים 
לאחר מלחמת , 1947

האזרחים ומלחמת 
מתוארת , העולם השנייה

ביד אמן ומנקודת ראותו 
התבגרותו הנפשית 

ילד , והרוחנית של נינו
בן תשע המתגורר עם 
משפחתו בדירה צפופה 

משטרה בכפר במטה ה
שכוח אל לרגלי ההרים 

הילד הרגיש . באנדלוסיה
 להיות כמו אביו שוטר –שעתידו לכאורה ברור , והסקרן

, חווה מקרוב את מוראות המשטר, בשורות הגווארדיה סיביל
 .אך לומד להכיר גם את חייהם של המתנגדים לו

, הבערות, הכינויים, המנהגים, משפחתו וכפרו, חיי הילד    
 כל –וגם הנופים ותקופות השנה , הגבורה,  העימותים,הפחד

אלה הופכים בספר מציאות חיה ונושמת ונשזרים בעלילה 
 . הזורמת בטבעיות ובתפניות מפתיעות

הערך המוסף של הספר הוא בתיאור הנפרש בהדרגה של     
לא רק כלוחמים , "אדומים"המכונים , הקומוניסטים

ת ואלה סטיניא ההומאלא גם כממשיכי התרבות, מחויבים
וכל , גיבור הספר, נינו. שנוצרים אותה בתנאים הקשים ביותר

תושבי הכפר יחד עמו נחשפים שוב ושוב לשקר שמייצגת 
לפיה הקומוניסטים וכל תומכי , העמדה הרשמית של המשטר

אחד השיאים בספר הוא . הרפובליקה הספרדית כבר חוסלו
 למי ששירת ךהתיאור של טקס ההלוויה הממלכתית הנער

 שבאירוע מותו התברר פי-על- אף, אמנם בגווארדיה סיביל
ובלבד שהתושבים לא יידעו את , שהיה קומוניסט פעיל

 .האמת עליו ואת האמת שלו
 שנה לאחר 30-אמנם פרנקו המשיך לשלוט בספרד עוד כ    

אך , שנות חניכותו האינטלקטואלית והפוליטית של הילד נינו
מספר , נינו עצמו. ו את הקומוניסטיםשנות האימים לא חיסל

, צטרף אליהם ופועל בשורותיהם בתנאי מחתרתמ, האפילוג
 . 11בו זכה כבר בגיל , "קומראד"ומממש את התואר 

 40-בספרד של המחצית השנייה של שנות ה, ואם הם שם    
  ?מדוע שנפקפק ביכולת שלנו, החזיקו מעמד, ולאחר מכן

 אדר גתאדר גתאדר גתאדר גת

הציתו וליבו את , עוזריו ויועציו, הוראש הממשלה נתני    
פרשת השופטים והמועמדים לפרס ישראל בתחום התרבות 

לדרוס ולהשתיק יוצרות : במטרה ברורה) קולנוע, ספרות(
אינם ר בעמדותיהם וביצירותיהם שאויוצרים ביקורתיים 

  .מתיישרים עם הקו הלאומני הדורסני
נתניהו קיבל מראש ייעוץ ש, לא יהיה זה מופרך להניח    

משפטי לפיו המהלך של שינוי הרכב ועדות הפרס ייבלם 
בידי היועץ המשפטי לממשלה בעילה של החובה להימנע 

 הנחיית היועץ , לכן.מקבלת החלטות בתקופת בחירות
שהוצאה כשבוע לאחר שלשכת נתניהו החלה , המשפטי

 לא מנעה מראש הממשלה לרשום לעצמו עוד –במהומה 
ג בקביעת סדר היום של מערכת הבחירות ובזריעת איבה היש

  ".תומכי סרבנות"-ו" שמאלנים"ליוצרים המכונים 
כי הוא חוזר בו מהודעות ,     בעקבות הודעת נתניהו

היו מי שהודיעו שישובו לתפקידם כשופטים , הפיטורים
הודיע כי ישוב לכהן , למשל, הבמאי רם לוי .בוועדות הפרס

, המאבק הצליח: "בציינו, רס הקולנועכשופט בוועדה לפ
אך היו גם שופטים ומועמדים שהחליטו כי ". מקארתי חזר בו

  .יחזרו בהם מפרישתםלא 
    הביקורת המוצדקת על תרגיל הבחירות שעשה נתניהו על 

-ה בדרך לדהשגבו של פרס ישראל ועל הצעד הנוסף שע
, לגיטימציה של יוצרים דמוקרטיים שאינם תומכי ימין

ציפה מבחינה ציבורית את הצורך בדיון חשוב מאוד ה
העדתי של חברי /הלאומי/כשלעצמו בדבר ההרכב המגדרי

המערכה . ובעיקר של מקבלי פרס ישראל, ועדות השופטים
 של נשים ומזרחים הגדלת משקלם  כוללת גם אתלשוויון

   . וגם את הענקתו ליוצרים ערבים,ישראלבקרב זוכי פרס 
  
  

 איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי /  /  /  / ן ָלה ֹצַהרן ָלה ֹצַהרן ָלה ֹצַהרן ָלה ֹצַהרֲעָלָטה ֶׁשֵאיֲעָלָטה ֶׁשֵאיֲעָלָטה ֶׁשֵאיֲעָלָטה ֶׁשֵאי
 

 ֶּבל ֻמָּכֶּבר ִמְתַּכִּסים'ָצֳהֵרי ַהּיֹום ְּבגַ 
 ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹּבֶקר

 לּוַח ְזַמִּנים ָאבּוד ַהָּבא ִמן ַהַּסַהר
 ְמַדֶּדה ַעל ָּדְקָרֵני ַּתִיל

 ּפֹוֵרט ִנּגּוֵני ֵמיַתר ָקרּועַ 
 .ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹצַהר

 

 ּיֹום ְּבִסילּוָאן ִמְתַּכִּסיםָצֳהֵרי הַ 
 ַּבֲעָלָטה ַמֲאִהיָלה ֶׁשֶמׁש ְסדּוָקה ַּבִּסְמָטאֹות

 ִקּלּוֵחי ׁשֹוְפִכין ַמְׁשִקים 
 ,ִעּקּוֵלי ַמְּדֵרגֹות ִמן ַהַּסף

 ְּבִביִבים ִּבינֹות ִקּמּור ָׁשחּוַח 
 ּוְבֵצל ָחֵצר ִנְרֶּפֶטת

 ִנְרְּדמּו ָּכל ַהַּגֲעגּוִעים
  ַרק ֶאְגרֹוִפים ַוֲאָבִניםּפֹוְרִחים

 ָהעֹוִלים ַּבֲעָלָטה ְׁשחּוָחה ֹסָעה ִמַּסַער
 ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹּבֶקר
 .ַּבֲעָלָטה ׁשֵאין ָלה ֹצַהר

  
  
  
  
  
  
  
  

  "לוחמים לשלום"ארגון  בהנחייתירושלים המזרחית בבעקבות סיור 



    במאבק
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אך , הוגשוכ בדבר עינויים " תלונות של נחקרים בשב850    
רופאים "ארגון הכך על פי . לא נפתחה ולו חקירה אחת

-עולה כי ב, ץ"ממסמך שהגישה המדינה לבג. "לזכויות אדם
בידי נחקרים , 2012- הוגשו פי ארבעה תלונות יותר מ2014

 .כ בטענה שעונו בחקירתם"במתקני שב
  ונה נד    העתירה     

  בשנתיים האחרונות 
ץ בעניינו של "בבג

 פלסטיני תושב הגדה
עבר אשר , המערבית

במשך חודשיים חקירה 
 שלטענתו ,אינטנסיבית

כללה גם עינויים כגון מניעת 
, מניעת גישה לשירותים, שינה

, רעש, טלטול, תנוחת צפרדע
. השפלות ואיומים, בידוד בצינוק

העותר הגיש בעבר 
עד נגד הוו באמצעות,תלונה

 לממונה בירור תלונות נחקרי ,עינויים ורופאים לזכויות אדם
הגוף האמון על בקרה , במשרד המשפטים) ן"מבת(כ "שב

ן לא קיבל החלטה בעניינו משך "לאחר שמבת. כ"של שב
  .ץ"הוחלט על עתירה לבג, שנה וחצי

 מדגישים כי עינויים אסורים על "רופאים לזכויות אדם"-ב    
וגם בישראל ישנן הגבלות חמורות על , לאומיפי הדין הבינ
פצצה "למעט במקרים של חשודים המוגדרים , השימוש בהם

ן " תלונות שהוגשו למבת850כי מבין העובדה ". מתקתקת
לא נפתח ולו תיק חקירה אחד לצורך הגשת כתב , עד היום

כי בישראל לא מתקיימת אכיפה של תלונות מוכיחה  ,אישום
 .על עינויים

  

  ה במערך הרנטגן במערכת הבריאותשבית
את כל ) 12.2(בשבוע שעבר שביתו ההרנטגנאים בישראל     

בצעד , מערך הרנטגן והדימות במערכת הבריאות הציבורית
במסגרת ".  שעות24שביתת אזהרה למשך "-שהוגדר כ

  החולים            בבתי  מכוני הרנטגן והדימות שבתו כל  הוהשביתה 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )י"תנד( ים דמוקרטיות בישראלתנועת נש
  

  

 

 

   אבלה על מותה של

 אודט נימר
  

 

  

  , מנהיגת נשים אמיצה וממייסדות התנועה

  שנאבקה במסירות משך עשרות שנים 

  צדק -בכל גילוי של אפליה ואי

  ,ערבית-ולמען אחדות דמוקרטית יהודית
  

 ומשתתפת באבל המשפחה

 בתי,  צדקשערי, הדסה, שירותי בריאות כללית, הממשלתיים
החולים העירוניים איכילוב ובני ציון וכן מכוני הרנטגן 

  .והדימות במרפאות הקהילה של שירותי בריאות כללית
סכסוך העבודה הוכרז לפני מספר חודשים באישור     

על רקע העובדה שעובדי מערך הרנטגן והדימות , ההסתדרות
 וברוב ,הם בעלי שכר הבסיס הנמוך ביותר במערכת הבריאות

 .המקרים אף נזקקים להשלמה כדי להגיע לשכר מינימום
  

   הגירה וחברה בישראלגביסדרת מפגשים ל
מדוע אי ? ה ההבדל בין מהגרי עבודה למבקשי מקלט    מ

איך מתמודדות ? אפשר לגרש אזרחים מסודאן ומאריתריאה
המוקד לפליטים  –? מדינות אחרות עם הגירה ופליטות

וד על הסוגיות האקטואליות בחברה ולמהגרים מזמין ללמ
ולהכיר את עולמם של , הישראלית מפי מרצים מומחים

 .המהגרים המתגוררים בישראל
מהגרי עבודה : בין הנושאים שילמדו במסגרת הקורס    

, שינוי והמשכיות במדיניות ההגירה הישראלית, בישראל
 הגירה ,סחר בבני אדם, מצבם המשפטי של פליטים

  . אביב-ייערך סיור בדרום תל,  כמו כן.וגלובליזציה
למימון הפעילות  –כל ההכנסות ו שקל 650הקורס עלות     

הנחות יינתנו לסטודנטים . של המוקד לפליטים ולמהגרים
 מתחילת מארס במשרדי יתקיימוהמפגשים י. ולגמלאים

 ז מפורט"ול לעיון ב.אביב-תל, 1רחוב הר סיני , העמותה
  http://hotline.org.il/invitecourse :ולהרשמה

  
  

    
   2015בחירות     

  

   ירושליםשני מפגשים ב
  
  
  

אסיפת , 20:3020:3020:3020:30בשעה בשעה בשעה בשעה , , , ,  בפברואר בפברואר בפברואר בפברואר19191919, , , , ביום חמישיביום חמישיביום חמישיביום חמישי
, איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהד "עו, בחירות עם ראש הרשימה המשותפת

, יעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןר "ועם פעילת השלום ומועמדת הרשימה ד
: יםלפרט. 'כניסה ד, 14רחוב כורש , ש בירושלים"במטה חד

054-2110321    
  

אסיפת , 20:3020:3020:3020:30    בשעהבשעהבשעהבשעה, , , , בפברוארבפברוארבפברוארבפברואר    23232323, , , , ביום רביעיביום רביעיביום רביעיביום רביעי
-ב, סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא, מועמדת הרשימה בחירות עם

    054-2110321: לפרטים. 1מטודלה ' רח, "קרוסלה"
  

לתיאום חוגי בית , ליצירת קשר עם מטה הבחירות
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  ואין דין–עינויים בישראל 


