
   
  
  

  

  
) 11.6(התייחס ) המחנה הציוני(כ איציק שמולי "ח    

של שר החינוך נפתלי בנט להוציא יסטית המקארתלהחלטתו 
העוסקת באסירים , "הזמן המקביל"מסל התרבות את ההצגה 

מצטער מראש על שבירת הפרדיגמה של  ":ואמר, פלסטינים
אבל ההחלטה של נפתלי בנט על הפסקת , ימין ושמאל

חופש הביטוי לא יכול . נכונה ומוצדקת, ון להצגההמימ
ומדינה , להוות עיר מקלט לאיבוד עשתונות וטרלול מוחלט

רשאית שלא לירות 
   ."לעצמה בראש

מדובר בעוד לכאורה     
משרשרת " פנינה"
 מבית רוכה הא"פניניםה"

 של מפלגת מדרשה
באותו יום אך . העבודה

ר המחנה "יוצעד , ממש
, ק הרצוגכ יצח"ח, הציוני

- צעד אחד נוסף ב
יגמה של שבירת הפרד"

הפעם הוא ". ימין ושמאל
 את )שוב (ברש

הפרדיגמה של אופוזיציה 
, זאת. מול קואליציה

ר "סגן יופרשת בעקבות 
 אורן חזןהכנסת 

שעל פי תחקיר , )הליכוד(
סרסר בנשים והפיץ , יהל בית קזינו בבולגריה נ2ערוץ של 

  .סמים קשים
אלא מפלגת גם את , ה לא רק את הליכודסעירהפרשה ה    

החלטתו זאת על רקע . סיעת המחנה הציוניבחברי הכנסת 
ר הכנסת "שנענה לבקשתו של יו, הרצוג ר האופוזיציה"של יו

 . שהודח מתפקידוחזןכ "חואישר את קיזוז הצבעותיו של 
כדי לאפשר , "שמירה על כבוד הכנסת"-הרצוג נימק זאת ב

   .נסת למצות את הטיפול בפרשת חזןהכר "לקואליציה וליו
  על המהלךבירך, דן מרגלית, עיתונאי החצר של נתניהו    

יצחק הרצוג נהג נכון  ":)10.6" (ישראל היום"-בטור שכתב ב
צ לבנימין נתניהו מפני אפשרות שחזן ינצל "בהעניקו שכפ
 כבר חזןהרי . ום של הממשלה כדי להפילהאת הרוב הזע

מים בחדירתו לנשיאות הכנסת ולוועדות הוכיח את כוחו באיו
ובכך שכמעט כפה על נתניהו רוטציה בינו לבין , חשובות

  ...).וגם הרצוג, נתניהו לחיץ(" ציפי חוטובלי במשרד החוץ

ב ותמיהות מצד חברי ההחלטה של הרצוג עוררה זעם ר    
המחנה  ('כ שלי יחימוביץ"ח. אופוזיציההסיעות בכנסת 
 וכתבה בעמוד ,עימות ישיר ב הרצוגמול התייצבה )הציוני

ההחלטה של הרצוג להעניק קיזוז לאורן " : הפייסבוק שלה
והם אלה , זו הדייסה של הליכוד ושל נתניהו. היא טעות, חזן

. בלי גלגל הצלה שלנו, שצריכים לאכול אותה לבד
אין כל צורך . שיתמודדו עם הביזיון ועם החרפה ויטפלו בהם

שהאופוזיציה תנקה 
   ."עבורם את השטח

  
  
  
  
  

', עוד כתבה יחימוביץ    
לצפצף "הרצוג בחר כי 

להציל , על רצון בוחריו
 ולשמור –את הממשלה 

. 'נתניהו מאוחדת'על 
 תומכיו הקרובים אפילו

ראש הממשלה  לשביותר 
לא היו מעלים על דעתם 

 ייזרק שגלגל ההצלה
לעברם דווקא ממי שקבע 

יהו היא ממשלת נתנ'כי 
  ".'ישלון לאומיממשלת כ

  
  
  
  
  
  
  
  

זה גלגל הצלה ואכן     
זרק לנתניהו הרצוג ש

.  מסוגוו הראשוןנאינ
בנושאים  וראשי מחנהו התייצבו לימין נתניהו רצוגה

חרם על תוצרת ישראל בפולמוס הסוער סביב ה: מרכזיים
פרשת  ב,בשאלת ההסכם הגרעיני עם איראן, וההתנחלויות

,  במלחמה הנפשעת בעזה–כמובן  ו',החרם של חברת אורנג
, )12.6" (הארץ"בראיון טלפוני שהעניק למוסף . 2014בקיץ 

זה שאני : "השקפת עולמותמצית שטח הרצוג את 
באופוזיציה לא אומר שאני חייב להיות תקוע בשמאל 

  ".אני איש מרכז... אני לא אמרתי שאני איש שמאל... העמוק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מאז הבחירות  . או פחדנות טמטוםצעדיו של הרצוג אינם    
הרצוג פושט בהדרגה את תחפושת ההתנגדות לנתניהו כדי 

 כדי ת השרץ אריכשהרצוג מ . אליוהרילחבלהכין את הקרקע 
בכך  ו, לאותה ממשלת כישלון לאומיהתחמק פנימהל

   . הלאומיאסון הלהופכה לממשלת אחדות

  2015 יוניב 17, 23 ליוןיג   



  

 2/תגובות 
        
        

        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  המשטרה תמיד נשארת, המשטרים חולפים
אומר כי ) CIA(ב "סוכנות הביון המרכזית של ארהאש ר"

ישראל לא בין הברית ל-הקשרים המודיעיניים בין ארצות
נפגעו מהוויכוח הגדול בין המדינות בשאלת ההסכם 

 כי ,אמר ג׳ון ברנן CBS בריאיון לרשת. איראן המתגבש עם
המדינות הוא שגם  ד הדברים החשובים בקשרים ביןאח

אנשי המודיעין והביטחון יודעים , כאשר יש חילוקי דעות
- לכן ה'. להם מחויבות לשמור על ביטחון מדינותיהם שיש
CIAהמודיעין האחרות עובדות בשיתוף פעולה   וסוכנויות

  ".אמר, 'הדוק מאוד עם הישראלים
 )1.6, ידיעה ששודרה בקול ישראל(

 

   המחנה הנצלני
דורשת לבטל את הוועדה לענייני העובדים המחנה הציוני "

חדשה שתעסוק  ולהקים במקומה ועדה, הזרים בכנסת
ובכלל זה בשקיפות ובהנגשת , 'ממשל זמין'בנושאי 
כבר  ר הכנסת יולי אדלשטיין"יו. הממשלתיים השירותים

שוקל בחיוב את ' ומלשכתו נמסר כי הוא ,עודכן ביוזמה
פי  על. אולם לכך נדרש אישור מליאת הכנסת, 'לךהמה

אחד מחברי המחנה הציוני אמור , חלוקת התפקידים בכנסת
אך במפלגה , 1998 הקיימת מאז ,הוועדה היה לעמוד בראש

שתעסוק , תחתיה החליטו לפעול לכינונה של ועדה אחרת
בנושאי השקיפות במשרדי הממשלה השונים ובהנגשת 

את . ציבור באמצעות האינטרנטהממשלתיים ל השירותים
... כ סתיו שפיר"ח היוזמה ליצירת הוועדה החדשה הגתה

העובדים הזרים הם כבר לא 'ביר כי קור במפלגה מסמ
        ".'סיפור

  )2.6, "הארץ"-ב ידיעה(

  

  חברת מופת
מזכירות קיבוץ חצרים שבנגב החליטה לאחרונה שלא "

 שעובדים במקום להיכנס לחדר לאפשר לפועלים הערבים
 שילדיהם זאת בשל תלונות חברי הקיבוץ על כך. האוכל

. מפחדים להגיע לחדר האוכל בזמן שהפועלים סועדים שם
 הותר לפועלים, מהתושבים זעמו על המהלך לאחר שחלק

האחרונים עובדים  חודשיםב .להיכנס רק עם אדם מלווה
עשרות פועלים ערבים באתרי הבניה של שכונת הווילות 

להפתעת הקבלנים המעסיקים , אולםו. בקיבוץ החדשה
ניסת הפועלים את כ החליטו בהנהלת הקיבוץ לאסור, אותם

על אף שהם משלמים , 'סיבות שונותמ'הערבים לחדר האוכל 
הקיבוץ ': מקיבוץ חצרים נמסר בתגובה    .הארוחות שלהם על

, להסתובב בשטחו הינו שטח פרטי שאף אדם זר אינו מורשה
וץ ועובדים המועסקים ישירות על ידי למעט דיירי הקיב

מדובר בעובדי קבלן ולכן הם , במקרה הרלוונטי. הקיבוץ
        ."'אינם מורשים להסתובב ללא ליווי

  )4.6, "וואלה"(

  

  ברוח ימים אלה
באשר הוא , בשנים האחרונות הפך הכנס לייחודי בתחומו"

של ' האמונה בהתגשמות דבריו הק מביא בצורה נחרצת את
הפגיעה  לצד מחאה כנגד. א מלך המשיח"הרבי שליט

במהלך הכנס יציינו שנה  ,מות הארץ ובטחון עם ישראלבשל
 .ומרתקת י תוכנית חדשנית"ע' צוק איתן'לניסי מבצע 

-ב לראשונה יעמדו אנשי תקשורת וצבא בכירים על הבמה
בדיוק ' צוק איתן'ויעניקו הצצה לניסי ' עצרת גאולה ומשיח'

סיפורי ניסים וקטעי , דבר מלכות: יתעוד בתוכנ .בשנה אחרי
        ."או מיוחדיםיויד

 )7.6 ,ד השנתית"הודעה לקראת עצרת חב(

  

  אופוזיציה לוחמת
אנחנו נילחם , החרם הוא טרור אנטישמי מסוכן מסוג חדש"

  "בו בכל הכלים והעוצמה
  )4.6, 2חדשות ערוץ , ר האופוזיציה" יו,הרצוגכ יצחק "ח(

        

  !ואנונימית... עזר כנגדו
ובה רשימת  'המודיע'בכתבה שפורסמה בעיתון החרדי "

 ,20-וועדות בכנסת ה חברי הכנסת שנבחרו לכהן כראשי
 ם העומדים"פורטו שמות הוועדות ולאחריהן שמם של החכי

מקריאת הכתבה ניכר כי בעיתון מקפידים שלא  .בראשן
 כאשר ,כך למשל. של חברות הכנסת להשתמש בשמן הפרטי

ה עם ברוטצי תכהן'  הכנסת שלי יחימוביץרצו לציין כי חברת
כ "נכתב ח, ועדת הכלכלהחבר הכנסת איתן כבל בראשות 

חברת הכנסת קארין  כשרצו לציין כי ,בנוסף .'יחימוביץ
 המדינה וחברת אלהרר תעמוד בראשות הוועדה לביקורת

סלימאן תעמוד בראשות הוועדה -הכנסת עאידה תומא
כ "בתארים ח בים הסתפקו הכות,שהיהא לקידום מעמד

שמותיהן  את, כאמור, מבלי לציין, כ סלימאן"אלהרר וח
זור השמות אך מעבר לצנ .הפרטיים של חברות הכנסת

ת שתעמוד בראשות כי"כאשר רצו לציין מי הח גם, הפרטיים
 הסתפקו הכותבים בלכתוב ,שהיעמד האהוועדה לקידום מ

  ".'שהיא'ללא המילה , 'הוועדה לקידום מעמד'
  )5.6, "סרוגים"באתר ידיעה (

  

  ערכים בסיסיים זהים
אני עדיין חושב .. .לי ולשר האוצר יש ערכים בסיסיים זהים"

שקמה , כי הממשלה הנוכחית, שצריך להקים ממשלת אחדות
  ."תתקשה למשול, כים" ח61ברוב של 

  )6.6, "מעריב", אבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"יו(



  

 3/כיבוש 
 

  

   לטובת המתנחליםשוב ץ פסק "בג
  

 צווי ●ירבת סוסיא עומדים בפני סכנת גירוש מבתיהם 'תושבי הכפר הפלסטיני ח

  ליםששנכנע ללחץ המנ, ההריסה קיבלו חותמת הכשר של בית המשפט העליון
  

  

 דחה שופט בית המשפט העליון נעם סולברג  במאי4-ב    
ההריסה שהוצאו בקשה לצו ביניים שיקפיא את מימוש צווי 

. ירבת סוסיא בדרום הר חברון' ח הפלסטינינגד בתים בכפר
התושבים ביקשו את הצו במסגרת עתירתם נגד החלטת 

בעתירה . המינהל האזרחי לדחות תכנית מתאר שהכינו לכפר
תכניתם נפסלה מנימוקים לא כי , ירבת סוסיא'טענו תושבי ח

יה בוטה נגד לוך הצבת סטנדרט כפול בתכנון ואפ ת,ענייניים
 .האוכלוסייה הפלסטינית

,  הוכרז שטח הכפר כאתר ארכיאולוגי1986בשנת     
הקימו , לאחר הגירוש. אדמותיו הופקעו ותושביו גורשו

ואילו התושבים , המתנחלים מאחז על אדמות הכפר
הפלסטינים נאלצו לעבור להתגורר בחלקותיהם החקלאיות 

כדי , גם מחלקותיהם גם משם מנסים לגרשם, כעת. הסמוכות
 .להרחיב את ההתנחלות

המשמעות של החלטת השופט סולברג היא שהמינהל     
תושבי . האזרחי יכול להרוס בכל רגע את כל בתי הכפר

בהתאם לעונות , 350- ל250ירבת סוסיא שמספרם נע בין 'ח
משמעות . ייוותרו ללא קורת גג בתנאי המדבר הקשים, השנה

 .צעד אכזרי ולא חוקי – מאדמתםפעולה כזו היא גירושם 
 דונם של 3,000-מתנחלי האזור השתלטו כבר על קרוב ל    

ניתן להניח שאם יצליחו , על סמך ניסיון העבר. תושבי הכפר
ירבת סוסיא ממקום מגוריהם 'השלטונות לגרש את תושבי ח

 או ,ישתלטו המתנחלים גם על שטחים אלה, הנוכחי
ליהם ויקצו אותם שהרשויות הישראליות ישתלטו ע

 .למתנחלים
ירבת סוסיא ולתושביו מדגים 'יחסן של רשויות המדינה לח    

 כדי למנוע כוחן בתחום התכנוןכיצד הן מנצלות את 
:  לבנות ולהתפתח בהתאם לצרכיהםC מהפלסטינים בשטח

רוב הפלסטינים בשטח זה חיים בכפרים שהרשויות 
בתואנות זאת ו ,הישראליות מסרבות לתכנן ולחבר לתשתיות

כאשר בלית ברירה בונים תושבי הקהילה את בתיהם . שונות
הם נאלצים לחיות תחת איום מתמיד שבתיהם , ללא היתר

מאחורי התנהלות זו של . ייהרסו ושהם יגורשו מהמקום
עליה הצהירו גורמים , הרשויות הישראליות עומדת השאיפה

די להשתלט על שטחים אלה כ, רשמיים בהזדמנויות שונות
 במסגרת הסדר ישראלליצור נסיבות שיקלו על סיפוחם ל

 .למעשה-הלכהלספחם  - הקבע ועד אז
מדיניות זו של הרשויות הישראליות מנוגדת לחובתן     

 ומהווה הפרה ,לדאוג לצרכיהם של התושבים בשטח הכבוש
 בדברט ההומניטארי הבינלאומי חמורה של האיסור במשפ

  . של תושבים החיים בשטח כבושהי בכפיההעבר
ירבת סוסיא היא ארוכת 'ההתעמרות השלטונית בתושבי ח    

הצבא והמינהל האזרחי גירשו כמה פעמים את : שנים
בהם שכנו לפני שישראל כבשה את , התושבים מבתיהם

המינהל האזרחי הוא הגוף המופקד על .  המערביתהגדה

לכאורה , Cניהול כל תחומי החיים האזרחיים בשטחי 
הוא , במקום זאת". לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה"

שפלסטינים כלל אינם , מפעיל את מנגנוני התכנון שלו
כדי למנוע מן התושבים לקדם פתרונות שיענו , מיוצגים בהם
ם אינם יכולים לבנות את תושבי ה, כתוצאה מכך.על צורכיהם

  . חשמל ומיםרשתות בתיהם כחוק או להתחבר ל
ויות גם נמנעות באופן שיטתי מלהגן על תושבי הכפר הרש    

 ומטילות ,מפני מתנחלים התוקפים אותם ואת רכושם
 . יטא,הגבלות על תנועת תושבי הכפר לעיר המחוז שלהם

ירבת סוסיא כמה עתירות 'במהלך השנים הגישו תושבי ח    
ץ בדרישה שבתיהם לא ייהרסו ושיתאפשר להם לבנות "לבג

שוב ושוב העדיפו השופטים להיצמד , לםאו. במקום כחוק
 וסירבו לחייב את הרשויות למלא את ,לייםאלטיעונים פורמ

ובכלל זה הכנת תכנית מתאר לכפר והימנעות , חובתן
במטרה לאפשר להם להמשיך , מהריסת בתי התושבים

 .ולחיות במקום בתנאים סבירים
שבשונה מהמתנחלים  – הפגיעה בתושבים הפלסטינים    

על פי המשפט ההומניטארי " מוגנים"ים לתושבים נחשב
ען של בולטת במיוחד על רקע תמיכתן וסיו – הבינלאומי

גם כשאלה , אזור ובהרחבתןבהרשויות בבניית התנחלויות 
  .בניגוד לחוק הישראליאפילו מוקמות 

  
  
  
  

יליד ירושלים יליד ירושלים יליד ירושלים יליד ירושלים : : : : בבבב""""ש העליון בארהש העליון בארהש העליון בארהש העליון בארה""""ביהמביהמביהמביהמ
        לא יוכל לציין כי נולד בישראללא יוכל לציין כי נולד בישראללא יוכל לציין כי נולד בישראללא יוכל לציין כי נולד בישראל

) 8.6(ב פסל בשבוע שעבר "ט העליון בארה    בית המשפ
חוק המאפשר לאזרחים אמריקאיים שנולדו בירושלים לציין 

בשל , זאת. את ישראל כמקום לידתםבמסמכים רשמיים 
כעיר , מעמדה המשפטי השנוי במחלוקת של ירושלים

 ושמעמדה טרם אושר שחלקה המזרחי נתון תחת כיבוש
זוג . אך לא נאכף, גרס בידי הקונ2002-החוק נחקק ב. ם"באו

שנולד , ביקשו לרשום את ילדםשאמריקאים -ישראלים
  .מערכה המשפטיתה ניהלו את, כיליד ישראל, בירושלים

  ביוני5, "לוחמים לשלום"הפגנת תושבי סוסיא ופעילי               



 4/מדיניות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  

 

        

        

        

        

        

         סטודנטים תמכו בגוש  סטודנטים תמכו בגוש  סטודנטים תמכו בגוש  סטודנטים תמכו בגוש 1,3001,3001,3001,300
        מעש באוניברסיטת ירושליםמעש באוניברסיטת ירושליםמעש באוניברסיטת ירושליםמעש באוניברסיטת ירושלים----סססס""""קמפוקמפוקמפוקמפו

  

ש נגד "ל וד"המפד, למרות המסע המרוכז שניהלו הליכוד
מעש בבחירות לאגודת הסטודנטים -ס"בלוק קמפו

-זכה בלוק זה בתמיכתם של כ, באוניברסיטה בירושלים
-כלומר גידול בכ,  אשתקד950לעומת ,  סטודנטים1,300
40%.  

, י ובלתי מפלגתיים"של, ס מורכב מקומוניסטים"קמפו
בבחירות יצרו שתי ). ם"מפ-העבודה( מחברי המערך –ומעש 

עסקני הליכוד נהנו . ל"מפד-הרשימות בלוק טכני נגד הליכוד
  .מתמיכת גורמים ממשלתיים ומאמצעי התקשורת

עם ( צירים למועצה 23ניס מעש הכ-ס"הבלוק הטכני קמפו
;  צירים58 - )ל"מפד-ליכוד(ל "קסט; )25- סיכוי להגדלה ל

  .12 –רשימת הסטודנט 
  .45%- לכ18%- שהשנה עלה אחוז ההצבעה מ, יש לציין

  

        : : : : המאבק היה כדאיהמאבק היה כדאיהמאבק היה כדאיהמאבק היה כדאי
        הסטודנטים לא גורשו מהמעונותהסטודנטים לא גורשו מהמעונותהסטודנטים לא גורשו מהמעונותהסטודנטים לא גורשו מהמעונות

  

לקראת שנת הלימודים הקרובה החליטו שלטונות 
שר לסטודנטים ישראליים אביב שלא לאפ-אוניברסיטת תל

להתגורר במעונות ) לרוב ממשפחות מעוטות יכולת(
שליש , הנימוק שניתן להחלטה זו היה. הסטודנטים

מהמקומות במעונות שנמסרו עד כה לסטודנטים הישראליים 
  . ל"יש לתתם לסטודנטים מחו

אביבי ולפני - ההחלטה עוררה גל של מחאות בקמפוס התל
אשר הקיפה את , טודנטיםכשבועיים נערכה הפגנת ס

. האוניברסיטה וצעדה אל לשכת דיקאן הסטודנטים
הכניסה אסורה לחיות  "–המפגינים נשאו שלטים נוסח 

ישראלים מגורשים מהמדינה "-ו" ולסטודנטים ישראליים
  ".תמורת דולרים

  :המאבק וההדים הנרחבים שהוא עורר נשאו פרי
טים ט לא ישתנה הרכב הסטודנ"בשנת הלימודים תשל
 על כך החליטה בישיבתה ועדת –הגרים השנה במעונות 

במעונות יגורו ; אביב-המעונות העליונה של אוניברסיטת תל
  . מקומות850מתוך ,  סטודנטים ישראלים300

  . אלף סטודנטים15- א לומדים כ"באוניברסיטת ת
  

  14.6.1978 ,"זו הדרך"

  
  

ש קוראת לחרם "חד
  על ההתנחלויות

חזרה החזית והדגישה , )7.6(ש "לשכת חד   בגילוי דעת של 
 שהן, את עמדתה הוותיקה בזכות החרמת ההתנחלויות

  .לגיטימי-חוקי ובלתי-פרויקט בלתי
ש מברכת על החרם הבינלאומי על חברות שפועלות "חד    "

ורואה בחרם סוג של , בהתנחלויות בשטחים הכבושים
 . נכתב בגילוי הדעת–" התנגדות אזרחית לגיטימית

ש מברכת על כל גילויי הסולידריות עם העם "חד  "  
לרבות חרם על חברות  –הפלסטיני ועם מאבקו הצודק 

, מסחריות המעורבות בכיבוש ובהפרת זכויות העם הפלסטיני
 ."שהוא סוג של התנגדות אזרחית לגיטימית

חדויות ולאיגודים להתא, ש קוראת לכל עמי העולם"חד    "
, להגביר את המאבק למען שלום צודק באזור, המקצועיים

, המבוסס על כיבוד זכויות העמים והפסקת כל העוולות
  . בגילוי הדעתנכתב, "הדיכוי והגזענות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  גאונים
  

שוב הוא לא שלט . לשר קוראים נפתלי בנט. יש לנו שר    
טען , ראל לעזהואחרי סבב מהלומות נוסף בין יש, עצמוב

יש לבנט .  הרוצים שנצא מיהודה ושומרון"גאונים"שישנם 
ויש לו גם ,  לגווניהןנתקותיההתכניות זכות מלאה לצאת נגד 

הבעיה היא עם . זכות לעשות זאת בצורה לא עדינה במיוחד
 .צורת החשיבה

נתקות מהסיבה יההעקבי לא תמך בתכנית ההשמאל     
בוש והיא ה לסיום הכילא באמת הוביליא שה, הפשוטה

צדדי -הכיבוש החד. צדדית-בוצעה בצורה משפילה וחד
 שלא , את הערבים כנחותיםיםהצדדית מקבע-נסיגה החדוה

יהם מוכתבים ושכל חי, הגיע איתם להבנות ולהסכמותניתן ל
 ."הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון"ידי ב

מאז . ה פליאמעורר    הקיבעון של בנט לגבי ההינתקות 
הפכו ר שא, מלחמותכן מספר ו, נתקות עברו עשר שניםיהה

הפלסטינים לסיוט את חייהם של תושבי דרום הארץ ושל 
הוא מתעלם , כאשר בנט מגדיר את ההינתקות כאסון. בעזה

ושאר " עופרת יצוקה ","צוק איתן"מהאסונות שהביאו 
, לכתוש,  ללחוםמקוםתמיד יש , בעיניו. המלחמות בדרום

  .להרוג ולהרוס
משום שלא תוכננו להוביל , נתקות ואוסלו לא הצליחויהה    

 כן הסכמי השלום עם מצרים וירדן, לעומתם. לסיום הכיבוש
, הוסדרו גבולות קבעמשום שבעקבותיהם , הובילו לשקט

סביר .  ישראל אינה שולטת על חייהם של מצרים–וכיום 
ה רוצה לחזור יתלא הימרבית הציבור בישראל כי , להניח

  .שהיה לפני שני הסכמי שלום אלומצב ל
 מתקשים לדמיין  כשם שצעירים שגדלים כיום בישראל   

כך , לעצמם את המציאות לפני ההסכמים עם מצרים ועם ירדן
לאחר הקמת מדינה . יהיה בוודאי גם ביחס לפלסטין

לא יאמינו שפעם מדינת רבים , פלסטינית בצד מדינת ישראל
כי אין פתרון , זה חייב לקרות. כבשה עם אחרבאמת ישראל 

 . ולא צריך להיות גאון כדי להבין את זה.טוב יותר

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  
  
  
  



 5/כנסת 

  

,        בלי דמוקרטיה במערכת התכנון"
  "ה והסביבהחברהגנה על הלא תהיה 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בשבוע רום נגד הדיקטטורה במערכת התכנון נערך יכנס ח    
, ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "יוזמת חב, )10.6(שעבר בכנסת 

מיכל מיכל מיכל מיכל כ "וח) מרצ( תמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגכ "ח ,)הרשימה המשותפת
 ף הפורום לדמוקרטיה בתכנוןבשיתוו, )המחנה הציוני( בירןבירןבירןבירן

ובראשם החברה ,  ארגוני סביבה וחברה20מסגרת המאגדת (
  . התקיים גם דיון במליאת הכנסת, במקביל. )להגנת הטבע

שינויים הדרמטיים במבנה בתגובה להחירום נערך כנס     
בקבינט שעבר שבוע בשאושרו , מערכת התכנון בישראל

י משתתפי פהוגדרו בוש, משה כחלון, הדיור של שר האוצר
בכנס החירום בדיון ". דיקטטורה במערכת התכנון"הכנס 

, ארגונים חברתיים,   ארגון המתכנניםם שלנציגיגם השתתפו 
  . האיחוד החקלאישלואקדמיה ה של, פעילי דיור ציבורישל 
הממשלה מקדמת  "כי,  אמר בכנס החירוםכ חנין"ח    

תוך , כנוןהשתלטות מוחלטת של האוצר על מערכות הת
ריסוק המנגנונים הדמוקרטיים ופגיעה ביכולתם של האזרחים 

המהלך המוצע יגרור . להביע את עמדותיהם בהליך התכנוני
ויוביל , החברה והבריאות, חיסול של ההגנות על הסביבה
במקום . ניסטים ובעלי הון"להשלטת האינטרסים של נדל

ם במקו. יהיו לנו פקידים חסרי שיקול דעת –נציגי ציבור 
במקום . שלטון של האינטרסים הכלכליים –איזונים 

. תכתיבים מגבוה –ות בין בעלי עניין ואנשי מקצוע הידבר
היא תיצור . דיקטטורה לא תפתור שום בעיה במערכת התכנון

  ." אסור לנו להסכים לזה. חדשות וקשות יותר, בעיות נוספות
דיון כ חנין פנה לשר כחלון המוביל את המהלך ב"ח    

 –בלי דמוקרטיה " כי ,ם בנושא ואמרהמליאה הדחוף שיז
 הדמוקרטיה משתקפת .מערכת התכנוןב. אין חשיבה חברתית

בכך שאנשי מקצוע מביעים את , בשולחן העגול, כלולשב
ים שצריכים והם לא פקידים ממונ, הדעות המקצועיות שלהם

ברים האלה כל הד.  מהשרמסרוןלשדר את המסר שמתקבל ב
  ".ם היום תחת איוםנמצאי

הרשימה , ש"חד (עבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףכ "    ח
 ,דמוקרטית- רפורמה אנטיזו "אמר בדיון כי, )המשותפת

שתפגע גם בציבור הערבי הסובל גם כך מבעיות של מערכת 
ם חנוקים ואין יישובים הערבייה. תכנון שהוא איננו מיוצג בה

 קשה מדובר בבעיה חברתית. בהם שטחים פנויים לבנייה
אני . מאוד ומשתמשים בתירוצים שונים כדי להפקיע קרקעות

פונה אל ארגוני הסביבה לעמוד לצד תושבים הנאבקים על 
 ". כמו במקרה של בית נטופה,הזכות לגור על אדמותיהם

הרשימה , ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "    ח
המעבר של מערכת התכנון כי , אמרה בדיון) המשותפת

 שכן, שרד האוצר הוא דבר מסוכןלמממשרד הפנים 
היא . לאינטרסים כלכליים תהיה אחיזה חזקה יותר במערכת

מעורבות לגבי פורסם מחקר מספר שבועות לפני ציינה כי 
אשר חשף תמונת מצב  ,אזרחים ערבים בהחלטות תכנוניות

הרשויות הערביות ניסו לתכנן את כאשר גם . "עגומה
לארגוני וקראה  אמרה, "ןזה נמנע מה –היישובים שלהם 

הסביבה להיות שותפים במאבקי הדיור של האזרחים 
  .הערבים

סלימאן דורשת הכשרת -כ תומא"ח
  מקומות עבודה לנשים עיוורות

, )9.6(    בשבוע שעבר ציינה הכנסת את יום העיוור 
ובהן , במסגרתו התקיימו דיונים בוועדות הכנסת השונות

בראשה , וויון מגדרי ולשהבוועדה לקידום מעמד האיש
הרשימה , ש"חד (סלימאן-עאידה תומאכ "עומדת ח
ד "עואחת המשתתפות בדיוני הוועדה הייתה ). המשותפת

, חברת ההנהגה הצעירה של המרכז לעיוור, דורית חןדורית חןדורית חןדורית חן
את הדעות אשר ממחיש , שסיפרה את סיפורה האישי

, כשילדתי ":הקדומות עמן נאלצות נשים עיוורות להתמודד
יומיים . הורית-וציאלית דיווחה שאני עיוורת חדעובדת ס

?' עם מי את'אחרי הלידה הגיעו גורמי רווחה ושאלו 
 שעות 24דרשו שיהיה איתי מישהו , כשאמרתי שאני לבדי

המסוגלות ההורית שלי . או שייקחו לי את הילד, ביממה
נניח שאני רוצה להעסיק . נמדדת על פי אחוזי הראייה שלי

– כי לא מתאים לי מישהו זר בבית שלי, לאואני  – עובד זר
אני צריכה לפרנס ולגדל ילד ? מאיפה המשאבים לממן אותו

,  הכשרה משפטית–כל מה שעשיתי . אני אישה חזקה. לבד
  ". עשיתי לבד – קריירה מקצועית וגידול הילד

,  נשים עיוורות11,617  ישבישראל    בדיוני הוועדה נמסר כי 
 מהן תחת גיל 4.3%.  ונשים עיוורים גברים25,000- מתוך כ

רוב  . מהן קשישות66%- מהן בגיל העבודה ו30%-כ, 18
לעומת ,  מהן נשואות42%. הנשים העיוורות חיות ללא בן זוג

בן זוג נוטש רבים המקרים בהם .  מהעיוורים שנשואים67%
שעה שתופעה זו די נדירה , אישה כשראייתה מידרדרת

  . כשמדובר בגבר שמתעוור
סלימאן ביקשה נתונים על - כ תומא"ר הוועדה ח"יו    

לנציגת משרד . האוכלוסייה של נשים ערביות עיוורות
הרווחה לא היו נתונים כאלה אך היא התחיבה להעביר אותם 

ידוע לנו : "סלימאן אמרה-כ תומא"ח. לוועדה בהקדם
שבכפרים מסוימים יש אחוז גבוה במיוחד של אנשים ונשים 

האם . ות תורשתיות או בשל נישואי קרוביםמסיב, עיוורים
 ."?לשכת הרווחה בכפרים אלה מקבלות תגבור תקציבי

ר "יו. לנציגת משרד הרווחה לא הייתה תשובה ברורה בנושא
הוועדה דרשה עוד ממשרד הכלכלה להמציא לוועדה 
, תוכניות ייעודיות להכשרת מקומות עבודה לנשים עיוורות

. ל נשים עיוורות במקומות עבודהוכן דיווח על ייצוג הולם ש
ממשרד החינוך דרשה להעביר לוועדה נהלים בדבר הקלות 

משרד הרווחה . בעיקר בקרב בנות צעירות, בלימודים
  .התבקש להגיש לוועדה דיווח על תוכניותיו בנושא
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ספגה בטורקיה השלטת (AKP)  מפלגת הצדק והפיתוח    
 על רקע הכלכלה ,פימכה קשה בקל) 7.6(בשבוע שעבר 
המפלגה . רודני ושמרני למשטר התנגדותהמדשדשת וה

 258( אחוזי תמיכה 41קיבלה רק איבדה את הרוב שהיה לה ו
 שנות שלטון 12 שאחרי ,המשמעות היא). 550מושבים מתוך 

  . תושותפות קואליציונילהשמרנית תזדקק המפלגה  –יחיד 
מפלגת  . עמד על עשרה אחוזיםאחוז החסימה בבחירות    
 הכנסכאשר נ היסטוריה העשת (HDP)  הדמוקרטיתמיםהע

". מפלגת הצדק והפיתוח"של לפרלמנט על חשבון מושבים 
 מושבים 80שהם ,  מהקולות13%-מעלה מבהמפלגה זכתה 

 שהסיכוי שלהם להיכנס חבריההניחו בעבר . בפרלמנט
 ועל כן התמודדו כמועמדים ,לפרלמנט כמפלגה הוא אפסי

. בהם יש להם רוב ,עצמאיים במחוזות בחירה ספציפיים
 לקחת את עמיםהת מפלגבבחירות הנוכחיות החליטה 

 שקרץ ,ניהלה קמפיין אופטימי המפלגה. סיכון ולהתמודדה
פ טאיפ 'רגהשמרני מהנשיא לבוחרים כורדים שהתאכזבו 

 שהצביעו בעבר למפלגות ,ארדואן ולבוחרים שאינם כורדים
  .אופוזיציה אחרות

  ם הדמוקרטית חוגגיםמיתומכות ותומכי מפלגת הע

  
מהאופוזיציה  (CHP) מפלגת העם הרפובליקנית    
ומפלגת ,  אחוזים מהקולות25 קיבלה דמוקרטית-וציאלסה

 16- כקיבלה הקיצוני מהימין  (MHP) התנועה הלאומנית
דווקא המפלגה של הימין מבין כל המפלגות נתפשת  .אחוזים

כשותפה הטבעית של מפלגת השלטון  ניוצהקי
  .  וייתכן שהיא תיקרא לכונן עמה קואליציה,האיסלאמיסטית

, )EMEP(פרסמה מפלגת העובדים , לותבתום ספירת הקו    
 תוצאות גביגילוי דעת ל, המגדירה את עצמה קומוניסטית

העמדה פורסמה בעיתון היומי של המפלגה . הבחירות
אחוז החסימה הגבוה הנהוג  ",לדעת המפלגה". אוורנסל"

שיסטית שהתחוללה אלאחר ההפיכה הפ. בטורקיה אינו מקרי
 למנוע  גבוה מאוד כדי נקבע אחוז חסימה,1980בספטמבר 

 כן". מעמד העובדים להיבחר לפרלמנטמנציגי העם הכורדי ו
אלקטוראלית ממנה  הבבחירות הקודמות הברית  " כי,נכתב

אך  – מושבים בפרלמנט 35צמחה מפלגת העמים השיגה 
 ,ברית הכוחות, אבל עתה. 'מועמדים עצמאים'-כולם נבחרו כ

גבר ובגדול על הצליחה להת, בה אנו לוקחים חלק פעיל
המכשול של אחוז החסימה שהנהיגו המפלגות הבורגניות 

  ". הריאקציוניות
ניתן להסיק  חמש כי ,  סבורההנהגת מפלגת העובדים    

  :מסקנות פוליטיות מרכזיות מתוצאות הבחירות
עבר הצביעו במספר לא מבוטל של  בוחרים ש,     ראשית

, בייחוד עבור מפלגת הצדק והפיתוחו, עבור מפלגות אחרות
זאת כדי . החליטו הפעם לתמוך במפלגת העמים הדמוקרטית

זו . "טורקיהב מתחוללשיזציה האלעצור את תהליך הפ
 בחשבון כאשר אנו מתמודדים עם התפתחות שיש להביא

המציאות הפוליטית המורכבת ומנסים לקדם פוליטיקה 
  ".חדשה

 של מפלגת לט לעמדותיהרוב העם אמר לאו מוח,     שנית
לרצונו של ארדואן להפעיל את כל מנגנוני ומתנגד , השלטון

, אינטרסים האישיים שלו ושל משפחתוהמדינה למען ה
 יתהההצבעה בטורקיה הי. בשירות שאיפותיו הדיקטטוריות

נגד השימוש בדת ובקוראן כמקור סמכות הצבעת מחאה 
  .בעיתונות ובעיתונאיםונגד הפגיעה , פוליטית

וצאות הבחירות פתחו אופקים חדשים במאבק ת,     שלישית
למען פתרון השאלה , למען טורקיה חילונית ודמוקרטית

 חיזוקולמען ,וויםאנגד המשך האפליה של העל, הכורדית
  . המרחב הדמוקרטי

מתוצאות הבחירות עולה עוד כי קיימת התנגדות ,     רביעית
 התיכון רחבה להמשך מדיניותה של טורקיה במזרח

סיוע ממנה  המקבלים –ים יתמיכתה בזרמים האיסלאמיסטלו
תוצאות הבחירות עשויות להשפיע . פוליטי ואף צבאי, כלכלי

יים אלה באזור הנאבקים בכוחות הפונדמנטליסט לעלטובה 
  .למען מזרח תיכון חילוני ודמוקרטיו, ונגד הטרור האיסלאמי

גם . יציה יציבהיהיה קשה עד מאוד להקים קואל,     ולבסוף
משתפי "- הם יוכתרו כ,אם כוחות נוספים ייכנסו לקואליציה

  . כל שביכולתם כדי להיבדל ממנויעשו ו" פעולה עם ארדואן
מסתיים במילים של מפלגת העובדים הטורקית המנשר     

המאבקים , חרף העידוד ששאבנו מתוצאות הבחירות"
  ".ד לפנינווהקשים ביותר ע

  
  

        עמים הדמוקרטיתעמים הדמוקרטיתעמים הדמוקרטיתעמים הדמוקרטיתמי ומי במפלגת המי ומי במפלגת המי ומי במפלגת המי ומי במפלגת ה
 חזית של מפלגות ותנועות אמפלגת העמים הדמוקרטית הי    

 . שבסיס תמיכתה באוכלוסייה הכורדית הגדולה,שמאליות
קונגרס העם "אגף הפוליטי של כ 2012-בהיא נוסדה 

בעבר פעלו איחוד של מספר תנועות שמאל ש, "הדמוקרטי
  . כדי לעבור את אחוז החסימה הגבוה, בנפרד

ראש - עם יושב, פלגה פועלת עם מנגנון הנהגה כפולהמ    
). פיגן יוקסקדה(ראש -ויושבת) סלאחטין דמירטאש(

ה מחצית המועמדים הן  רשימה ב בבחירותהמפלגה הציגה
נמנים  מכלל מועמדי ומועמדות המפלגה 10%, כמו כן. נשים

בקרב המועמדים נציגים מכל הדתות . ב"להטהעם קהילת 
 היהודית באיסטנבול אף מסר ראש הקהילה. והעדות

ראשונה ורקיה תמכו לרוב יהודי טכי , לעיתונות המקומית
  . במפלגת השמאל

שמונה מפלגות וארגונים המגדירים את  יםחברבחזית זו     
פעילים באיגודים וכן , סוציאליסטים ואעצמם קומוניסטים 

   . ב"להטתנועות אנשי רוח רבים ו, םהמקצועיי



  

 7/ תרבות
 

  

  "למטהשאלה "
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ן ארומתורגם לעברית 
  המהפכה המקסיקנית 

  

יצא , ן המקסיקני הנודע ביותראהרומ, "אלה שלמטה"    
נו נו נו נו אאאאיייימרמרמרמר עטו של פרי, הספר. לאור לראשונה בשפה העברית

מספר את קורותיה של המהפכה החברתית , אסואלהאסואלהאסואלהאסואלה
: 20-בתחילת המאה הביבשת אמריקה שהתחוללה הראשונה 

  .ה המקסיקניתהמהפכ
במסגרת הסדרה " חרגול"שפורסם בהוצאת , הספראת     

 ביום רביעי יושקהוא  ויוסי טליוסי טליוסי טליוסי טל תרגם  ,"טיסוחרגול מס"
אביב -באירוע שיתקיים באוניברסיטת תל,  ביוני17, הקרוב

' ופרופ אורי פרויסאורי פרויסאורי פרויסאורי פרויסר " בהשתתפות ד,)בניין ווב, 001אולם (
 ה גולדברגה גולדברגה גולדברגה גולדברגפלורינדפלורינדפלורינדפלורינדו, אביב-  מאוניברסיטת תלצבי מדיןצבי מדיןצבי מדיןצבי מדין

  . מהאוניברסיטה העברית בירושליםמשה רוןמשה רוןמשה רוןמשה רון' ופרופ
  

        
 סיסמאותיו של –" האדמה שייכת למי שעובד אותה –אדמה וחירות "

 ,"רפורמה אגררית" שדרש ,ן המקסיקני אמיליאנו ספאטההמהפכ

  . לטובת האיכריםןהאחוזות הגדולות וחלוקתאדמות הפקעת 

  
, המהפכה המקסיקנית הייתה סדרה של מערכות פוליטיות    

 – 1910צבאיות שהתחוללו במקסיקו בין השנים חברתיות ו
המהפכה הייתה אחד . הבעלות על האדמה –ובמרכזן , 1921

-רועים המרכזיים בתולדות אמריקה הלטינית במאה ההאי
לוחמים ,  אלף חיילים900- והיא גבתה את חייהם של כ,20

             .1910- מיליון ב15-מתוך אוכלוסייה שמנתה כ, ואזרחים
 לערוך 80-פורפיריו דיאס בן ההרודן  החליט 1910-ב    

 כדי לאפשר לו תקופת כהונה נוספת כנשיא ,בחירות נוספות
חרף השביתות הרבות , הוא היה בטוח בניצחונו. ומקסיק

מאחר שדיכא כל , 1906- בוהתארגנות מעמד העובדים החל 
 אולם אקדמאי צעיר בשם. מתמודד רציני שקם מולו

.  החליט לרוץ לנשיאות מול הנשיא המכהןפרנסיסקו מדרו

ריות אצבר מדרו פופול, הגם שדיאס דאג להכניסו לכלא
לאחר הבחירות הכריז  .מקסיקניגוברת והולכת בציבור ה

למעט , ניצח היה כמעט פה אחדלפיהן , דיאס על התוצאות
 רחבי עבור מדרו ב,כך הודיע, כמה מאות קולות שהצביעו

התרמית הייתה גדולה מדי כדי שהציבור יקבל . המדינה
  . רחובותהמחאה פרצה בו, אותה

לציבור ליטול , שברח מהכלא, קרא מדרו 1910נובמבר ב    
כנית שגיבש הת. את נשקו ולהילחם נגד ממשלו של דיאס

הבטיחה חלוקת ו, "לואיס פוטוסי-סן"נקראה תוכנית 
. האדמות שבידי בעלי האחוזות הגדולות לטובת האיכרים

  . "רפורמה אגררית"התכנית הבטיחה , במילים אחרות
, ליאנו ספאטהימאשהונהגו בידי , הכוחות המהפכניים    

 אחרים עממיים- וייה ומנהיגים חברתיים"ו'פנצ"פרנסיסקו 
לי אהביסו את הצבא הפדר, במדינות מקסיקו השונות

המשותף היחידי של המהפכנים המכנה . בהנהגתו של דיאס
 .יה הרצון להדיח את הרודן מתפקידו ה,בין עצמםבינם ל

 נתקלו בקושי רב לארגן את ,לאחר שצלחו במשימתם, לכן
הדבר גרר . כל הזרמים של נםהממשל מחדש לשביעות רצו
, אחריםהרדיקלים וכוחות , םמאבק ממושך בין הליברלי

 בעודו מכהן 1913מדרו נרצח בשנת  .  לעשורשנמשך קרוב
הוא הודח והוצא להורג בידי גנרל לשעבר . בתפקיד הנשיא

במקסיקו ב "ארהשל דיאס שנשען על תמיכתו של שגריר 
 1915-פורסם לראשונה ב" אלה שלמטה"ן אהרומ. דאז

ומתאר את המהפכה המקסיקנית , בהמשכים בעיתון מקומי
עניים נגד :  על תוכנושמו של הרומאן מבשר. בעיצומה

המוגדלת יה והמהדורה השני. מדוכאים נגד מדכאים, עשירים
על . רבההצלחה  הספר גרף ו1920- בעיר מקסיקו בפורסמה

שאף הם , 1976- וב1940- ב, יםן הופקו שני סרטאבסיס הרומ
  .צופים רביםזכו ב

  

תרגום ראשון לעברית של תרגום ראשון לעברית של תרגום ראשון לעברית של תרגום ראשון לעברית של 
        : : : : המרקסיסט דיוויד הארוויהמרקסיסט דיוויד הארוויהמרקסיסט דיוויד הארוויהמרקסיסט דיוויד הארווי

        """"ליברליזםליברליזםליברליזםליברליזם- - - - הניאוהניאוהניאוהניאו    תולדותתולדותתולדותתולדותקיצור קיצור קיצור קיצור """"
התרגום של את אחרונה בחרו לפרסם ל" מולד"בהוצאת     

 החוקר מאת, "ליברליזם-תולדות הניאוקיצור "הספר 
גיאוגרף כהנחשב , דיוויד הארווידיוויד הארווידיוויד הארווידיוויד הארוויהמרקסיסטי פרופסור 
 שזה ספרו הראשון –המחבר . םהמצוטט ביותר בעול

בשפה פשוטה ובהירה את סיפור   מציג–שתורגם לעברית 
 פוליטית-אולוגיה הכלכליתיוהתפשטותה של האיד צמיחתה

-הניאו –  המשפיעה ביותר בתקופתנוהקפיטליסטית
  . ליברליזם

ליברליזם כשיטה כלכלית -הארווי מנתח את הניאו    
מובילה לריכוזו של  ש,"צבירה תוך נישול"על המושתתת 

חשבונו של  ההון בידי קבוצה קטנה של מתעשרים על
 -תוך עיון ביקורתי בהיסטוריה של הניאו. הציבור כולו

הארווי מנתח את הסכנות הפוליטיות והכלכליות , ליברליזם
ואף מציע מסגרת  ,ליברלית-הנובעות מהשיטה הניאו

  . ותרלהערכת סיכוייהן של אלטרנטיבות חברתיות צודקות י
 רונן מנדלקרןרונן מנדלקרןרונן מנדלקרןרונן מנדלקרןר "מצורפת אחרית דבר מאת ד לספר    

 ניתן לעיין .בישראל ליברליזם-המספרת את סיפורו של הניאו
  : באחרית הדבר בכתובת

http://preview.tinyurl.com/molad2015  
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  שבע-כ דב חנין ומפגינים בבאר"ח: בתמונהז

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תהלוכה והפגנה ב) 11.6(בשבוע שעבר מאות השתתפו     
שבע נגד הריסות הבתים בכפרים -בקרית הממשלה בבאר

את ההפגנה הוליכו חברי כנסת . בדואים בנגבה-הערבים
לא , כן להכרה"תחת הסיסמא , מהרשימה המשותפת

בהם קראו , יפו שלטים בשלוש שפותהמפגינים הנ ".לעקירה
-אום אלעתיר ס הבתים ולא לפגוע ביישוב להפסיק את הר

 בין המפגינים היו . תושבים1,300- חיים כ בו ,חיראן
  .גוריון-סטודנטים מאוניברסיטת בן

) הרשימה המשותפת, ש"חד(חבר הכנסת דב חנין     
אמר , י נוספים"ש ומק"שהשתתף בהפגנה יחד עם פעילי חד

חיראן הוא מקרה קיצון ביחס המדינה -י פינוי אום אלכ
רה קיצון של פינוי מאות זה מק"הוא הדגיש כי . לבדואים

כאשר הבדל , ת ישוב אחר לאזרחים אחריםייאזרחים ובנ
אם הממשלה רוצה .  יהודיםאלה ערבים ואלההיחיד הוא ש

זו ההזדמנות להפסיק את תכנית , להראות נכונות להידברות
 ". להשלים את ההכרה, ההריסה

 קרא, סעיד חרומי, ר ועדת המעקב של הבדואים בנגב"יו    
כל המפגינים להתיישב על הרצפה למשך חמש דקות על ל

. אין לנו מה לעשות חוץ מלהמתין: "מנת להביע מחאה
אנחנו נמשיך לשבת על האדמה ונדרוש הגנה בינלאומית 

  . "ההתנהלות של הממשלהפני מ
ית המשפט העליון את הערעור שהגישו מאי דחה בב    

הנמצא , חיראן נגד פינויים והריסת הכפר-תושבי אום אל
בהחלטתו דחה המשנה . שטח בו עתיד לקום הישוב חירןב

את בקשתם של , השופט אליקים רובינשטיין, לנשיאה
 עברו לאזור על פי הנחיית הם כי למרות שפסקוהתושבים 

דינה היא בעלת המ", הרשויות לפני כשישה עשורים
והתושבים ישבו בהם כבני רשות , המקרקעין שבמחלוקת

 ".שבוטלה כדין על ידי המדינה, חינם
ל המועצה האזורית לכפרים הלא "מנכ, פאדי מסמרה    

אנו נמשיך : " רק יריית הפתיחהיאאמר כי ההפגנה ה, מוכרים
רק כדי ,  לא נקבל שיעקרו ישובים שלמים.במחאה עיקשת

  ". מם ישובים יהודיםלהקים במקו

  

  מפגש חירום להגנת חופש היצירה
, , , ,  מפגש חירום מפגש חירום מפגש חירום מפגש חירוםקרא לעריכתקרא לעריכתקרא לעריכתקרא לעריכתפורום מוסדות התרבות פורום מוסדות התרבות פורום מוסדות התרבות פורום מוסדות התרבות     

בעקבות החלטתו של שר החינוך נפתלי בנט להסיר את בעקבות החלטתו של שר החינוך נפתלי בנט להסיר את בעקבות החלטתו של שר החינוך נפתלי בנט להסיר את בעקבות החלטתו של שר החינוך נפתלי בנט להסיר את 
מסל מסל מסל מסל מידאן מידאן מידאן מידאן - - - - של תיאטרון אלשל תיאטרון אלשל תיאטרון אלשל תיאטרון אל" " " " הזמן המקבילהזמן המקבילהזמן המקבילהזמן המקביל""""ההצגה ההצגה ההצגה ההצגה 
שרת התרבות שרת התרבות שרת התרבות שרת התרבות בעקבות איומים שהשמיעה בעקבות איומים שהשמיעה בעקבות איומים שהשמיעה בעקבות איומים שהשמיעה  ו ו ו ו,,,,התרבותהתרבותהתרבותהתרבות

 פורום  פורום  פורום  פורום .... וחופש היצירה וחופש היצירה וחופש היצירה וחופש היצירהנגד יוצריםנגד יוצריםנגד יוצריםנגד יוצריםוהספורט מירי רגב והספורט מירי רגב והספורט מירי רגב והספורט מירי רגב 
מוסדות התרבות והאמנות כולל את המוסדות בכל תחומי מוסדות התרבות והאמנות כולל את המוסדות בכל תחומי מוסדות התרבות והאמנות כולל את המוסדות בכל תחומי מוסדות התרבות והאמנות כולל את המוסדות בכל תחומי 

    ,,,,אופרהאופרהאופרהאופרה, , , , מוזיקהמוזיקהמוזיקהמוזיקה, , , , תיאטרוןתיאטרוןתיאטרוןתיאטרון, , , , מחולמחולמחולמחול, , , ,  מוזיאונים מוזיאונים מוזיאונים מוזיאונים- - - -     התרבותהתרבותהתרבותהתרבות
    2222 ביוני במחסן  ביוני במחסן  ביוני במחסן  ביוני במחסן 16161616- - - - זומן בזומן בזומן בזומן במפגש החירום מפגש החירום מפגש החירום מפגש החירום . . . . פסטיבלים וסופריםפסטיבלים וסופריםפסטיבלים וסופריםפסטיבלים וסופרים

            ....נמל יפונמל יפונמל יפונמל יפובבבב
, "אני שמחה שפורום מוסדות התרבות נכנס לתמונה"    

: והוסיפה,  הבמאית אופירה הניג לקראת המפגשהאמר
צריך לפעול מול הפשיזם הזה בכל הכלים החוקיים "

, האמנים צריכים לדעת שהחוק לצדם. שעומדים לרשותנו
רגב ויהב יכולים לתבוע , מבחינתי בנט. אסור להם לפחד

  ". יש בהם סממנים פשיסטיים. אותי
ת מדיניות     הרשימה המשותפת פירסמה הודעה המגנה א

סתימת הפיות שמנהלת ממשלת הליכוד ואת הניסיון לפגוע 
  .ביצירה הערבית ובמוסדות התרבות שלה

        

  
עם שמאל : "ר הרשימה המשותפת"יו

  "?מי צריך אידיאולוגיה ימנית, ציוני כזה
אמר , )ש"חד(כ איימן עודה " ח,ר הרשימה המשותפת"יו    

ישראלי הוא כי הכיבוש ה, )7.6(בכנס הרצליה בנאומו 
. היהכיבוש האחרון והארוך ביותר מאז מלחמת העולם השני

בראש ', 67אנחנו בעד הקמת מדינה פלסטינית בגבולות "
 , לי. "כ עודה"הוסיף ח, " העם הפלסטיניעבורובראשונה 

יש אינטרס גדול שבעתיים שתקום מדינה , האזרח הערבי
 שאני חלק מהמדינה הזו וחלק מהעם משום, פלסטינית

 ".אני נקרע מהמצב הזה. הפלסטיני מבחינה לאומית
 שהחברה תהיה דמוקרטית כדי" כי כ עודה הדגיש"ח    

 הכלכלה והמוחלשים בחברה שלנו לתועלת, באמת ובתמים
 במקום לשפוך כספים בהתנחלויות צריך להעביר אותם –

  ".חלשות בישראלמולשכבות ה
ר המחנה "יול הגזעניים ש וינועי טאת עודה ביקרבדבריו     

, שאמר מוקדם יותר במהלך הכנס, כ יצחק הרצוג"ח, הציוני
שהוא רוצה היפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על רוב יהודי 

  : במדינה ובכנסת
, מה ההבדל המהותי בין השמאל הציוני לבין ליברמן"    

גישה שאומרת שנכון זו ? הדוגל בגישה של חילופי אוכלוסין
כמו הערבים , בגלל שאני ערביאבל , שאני גר בחיפה

? אני יכול להישאר על המדף עד לתכנית הבאה, במשולש
אנחנו בעד עמדה ערכית שמאמינה שמגיעה זכות להגדרה 

  ". עצמית לעם היהודי ולעם הערבי הפלסטיני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיראן-מאות הפגינו נגד עקירת אום אל


