
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אדלסון ושלטון, גז
  א

  

  

  

  

  

  

  

) 27.6(ש "האלפים שהפגינו נגד שוד הגז במוצעבור     
בגילויים  כל הפתעה לא הייתה ,אביב- האחרון במרכז תל

הם יודעים היטב שממשלת .  השבוע"הארץ"של מוסף 
 עומדים לשירותם של ,בראשה  ובנימין נתניהו,הימין

ל והמקומיים ויעשו כהמונופולים הזרים ושותפיהם 
  . שביכולתם כדי לרצות אותם

-ב) 26.7( ביום שישי ם שפורסמידעה, יחד עם זאת    
חייב להדליק אור אדום בקרב כלל הציבור " הארץ"

איל ההון שלדון , פטרונו של ביבי , הפרסוםלפי. בישראל
בתחום  לייעל את הרגולציה"פנה אליו בבקשה , אדלסון

ר איגוד עסקי שבו "ת בכובעו כיוועשה זא, "הגז בישראל
בעקבות . י'נובל אנרג, קידוחי תמר ולווייתן חברה מפעילת

      .דיון דחוף הממשלה משרד ראש יזםאף , הפנייה
אדלסון מוכר בעיקר כבעל בתי קזינו בלאס וגאס     

- המכונהה" (היום ישראל"העיתון כבעלים של  ,ובמקאו

תומך נלהב של ראש הממשלה ושל הימין כו, ")ביביטון"
, של אדלסון" בקשה"-בעקבות ה. ב"בארה הרפובליקני

כ דב חנין "ח פנה ,שתמיד מתפרשת אצל נתניהו כהוראה
, לממשלה ליועץ המשפטי) הרשימה המשותפת, ש"חד(

 בבקשה שינחה את ראש הממשלה, ד יהודה ויינשטיין"עו
  . לחדול מעיסוק בתחום הגז הטבעי

 נוצר ניגוד עניינים מובהק המונע מראש ,נסיבות הענייןב"   
, ולעסוק בהחלטות בתחום משק הגז הממשלה להמשיך

כ "כתב ח ,"ובוודאי מונע ממנו להוביל את העיסוק בנושא
אבקשך בזאת להנחות את ראש הממשלה . "ויינשטייןוחנין ל

  . כ חנין"הוסיף ח, "מיידי מעיסוק בתחום לחדול באופן
  – ליועץ המשפטי מסתונין לא הסתפק בפנייה מאך חנ    
חנין גם . על פי הניסיון לא יעשה דבר היכול להזיק לנתניהוש

. להשמיע קול ולעצור מיד את מתווה הכניעה"לציבור קרא 
  ".נגד שוד הגז הגדול יריית הפתיחה למאבק הציבוריזו 
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 2/תגובות 
        
        

        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  

  

   הצעת ייעול
אני מציע לראש הממשלה להוציא את מירי רגב מתחום "

. מ מול חברות הגז"התרבות ולמנות אותה אחראית על המו
מובטח , אם היא תצעק לטייקונים כפי שהיא צועקת לאמנים

  "רווח נאה, לאזרחים, לנו
  )19.6, "קול ישראל", יהושע. ב.הסופר א(

  

  

  )1(ר האמריקאי מבקש יפה השגרי
על נושא הגז  דיברתי בעבר עם ראש הממשלה נתניהו"

 והפיתוח של מאגרי ,זה משאב עצום למדינת ישראל. הטבעי
חופי ישראל זו הזדמנות אדירה שיש בה  הגז לאורך

אינטרס  ב יש"לארה. פוטנציאל להביא אנרגיה זולה
רה  ויש בנוסף אינטרס של חב,שהכלכלה הישראלית תצמח

 ההשקעות הגדולות שתצליח אחרי] י'אנרג נובל[אמריקאית 
אינטרס בקשרים הביטחוניים  ב"יש לארה. שהשקיעה

ון 'ג, גם מזכיר המדינה... והכלכליים שהגז הזה יכול לאפשר
  ".פנה אל נתניהו בדצמבר האחרון בנושא, קרי

  , ב בישראל"שגריר ארה, דן שפירו(

  )17.6, צ"גל, רזי ברקאי בשיחה עם
  

\  

  )2(השגריר האמריקאי מבקש יפה 
תלמדו : גוריון-  בןהמסר שלי לסטודנטים באוניברסיטת"

 ואל תשכחו –תהיה חלק לבניית העתיד , תעבדו קשה, קשה
רוצה להיות חלק , ידידתה הטובה של ישראל, ב"שארה

 ותבנו שותפות עם ,ב"אז בואו ללמוד בארה. מהעתיד הזה
  ".גורמים אמריקאיים

  ) 14.6, "יק'ופצ'צ"בריאיון לעיתון הסטודנטים , שפירוהשגריר (
  

  

   מחאה שכזו
הציגה את  , ציפי לבניכ"ח, שרת החוץ והמשפטים לשעבר"

אלו הנעליים שנעלתי ': תמונתה בנעליים שטוחות וכתבה
י שדורש מ. הלורדים כדי לייצג את ישראל היום בבית

בני ל. 'צעדים אחורה לך עשרהשי, שמישהי תלך עם עקבים
צוק 'ח הממשלה על "דואת  לנציגי ממשלת בריטניה הגישה

ם בנושא שיפורסם "ח האו" והסבירה כי מאחר שדו',איתן
חשוב שתמונת ', ישראלי-ואנטי השבוע צפוי להיות מעוות

בידיו  תהיה, 'עובדתית מוסרית ומשפטית, המציאות הנכונה
  . "'ובידי הממשל הבריטי

  )15.6, "וויינט("

  

  

  
  ...החטא

עד כדי כך , החברות המערביות הגיעו לשפל הירוד ביותר"
 אחוז בעד 62במשאל עם ברוב של  שהעם באירלנד הצביע

שעמותות   כדאי לשים לב...מיניים-לאפשר נישואים חד
. צהובונים ושכירי עט מפיצים סטייה זו, חשודות בארצנו

, לא אומר מזל טוב אלא מאחל להם אומללות לכל אלה אני
  ."אתכם גועל שיגעיל! סוטים, מגפות ואיידס

   של הצפוני הפלג ראש סגן	,טיב'כמאל ח' יחיהש(

  )6.6, "48יאפא "אתר , סלאמיתיהתנועה הא

  
  

  

  ועונשו...
הם צריכים ללכת למוסדות שיכולים . צריך לתת להם תרופה"

  ".לעזור להם להחלים מהמחלה
  )19.6, "הארץ" בשיחה עם ,טיב'כמאל ח' חייהש(

  
  

  

  אין גאווה בכיבוש
איך מצעד של חופש ושחרור יכול להתקיים במדינה של "

וחלק ? גיחוךהיש מישהו שלא רואה את ? כיבוש ודיכוי
. מההומואים מתגאים שהם חיילים ופורצים לבתים בלילות

  "?לא מגיע חופש,  לגבר פלסטיני שהוא צעיר ולא חתיך,מה
  )19.6, "ידיעות אחרונות", הסופר יותר ראובני(

  

  
  

  בשבח הפרנויה
, חלק גדול מהערבים בארץ ישראל הם אנטישמיים"

מרגלים בישראל ומעבירים , מפעילים הפגנות, מתסיסים
, עצמם חברי הכנסת מסובכים עם  .מידע וידע לערבים סביבנו

כל מי שרוצה לשמור על אדמת הקודש ולא . אחד נגד השני
שחברי הכנסת לא . רבים איתו –לגויים  ת חלקים ממנהלת

ומטרת  שארץ ישראל היא קטנה מאוד בעולם, ישכחוי
כי אף מדינה לא תקבל את , הערבים לזרוק אותנו מהארץ לים

  ."היהודים
)19.6, "כיכר השבת" באתר החרדי ,הרב ניר בן ארצי(  

  
  

  

  )1(אין רגב דל 
. לחם ושעשועיםק לעם ישראל חשיבות התרבות היא לספ"

 וצריך לספק לו את הצד של ,ר מלחמות ועובד קשהבוהאם ע
  "השעשועים כמו תיאטרון וקולנוע

  )14.6 ,"הארץ", שרת התרבות, מירי רגבכ "ח(

  
  )2(אין רגב דל 

בשביל חבורה של אנשים ? בשביל מה אני הולכת לעבוד"
  חלקם,טרחנים, יודעים הכל חושבים שהם, כפויי טובה

  ".צבועים
  )18.6, 2חדשות , שרת התרבות, כ מירי רגב"ח(



  

 3/מדיניות 
 

  

  עאדל עאמר עיתונאי המחנך וה

  י"מזכיר הכללי של מקה נבחר
  

   למענו נאבקתמן היסוד ש השינוי –חרף המציאות ובגללה : "עאמר

  "רלוונטי מאי פעםהמפלגה הקומוניסטית הישראלית הוא 
  

  

מפלגה התכנס בנצרת הוועד המרכזי של ה,  ביוני27-ב     
שון לאחר למושבו הרא, )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 

ר מוחמד "ר המושב היה ד" יו. של המפלגה27-הוועידה ה
 .והוא נפתח באופן חגיגי בשירת האינטרנציונל, בכרי

 השבוע הסוער בכנסת ובמערכת הפוליטית את ולאחריה סקר
   .כ דב חנין"סלימאן וח-כ עאידה תומא"ח

  
  
  

עאדל עאמר לתפקיד  איש החינוךפה אחד  נבחר הצבעהב    
  .ללי של המפלגההמזכיר הכ

  
  
  
  
 

אני מודה לחברות ולחברים ": לאחר בחירתו אמר עאמר    
שמטיל ,  הזהתפקידעל האמון הגדול שנתנו בי בבחירתי ל

 לשמור ,עליי ועל כולנו אחריות גדולה להנהיג את המפלגה
 ולהעצים את , שלהעל הקו האינטרנציונליסטי העקבי

 הזאת  שני העמים בארץבקרבנוכחותה ואת מעמדה 
 ." מעמד העובדיםשורותובמיוחד ב

  
  
  
  

 – של חיינואות הקשה והמורכבת המצי" כי ,עאמר הוסיף    
התעצמות , המשך הניצול,  הנצחת הכיבוש וההתנחלויות

 גיבשהשינוי הרדיקלי של מעניקה –הגזענות ועליית הפשיזם 
אנו דבקים בעקרונות ובערכים . נטי יותר מאי פעםווי רל"מק

הצדק החברתי , הדמוקרטיה, השוויון, רכי השלום ע–שלנו 
אנו דבקים במורשת המאבק של . וההתקדמות לסוציאליזם

 ."ש"המפלגה ושל חד
  
  
  

בכל , ת המפלגהול הנבחר קרא לכל חברי וחבר"המזכ    
 את השורות לכדל, המחוזות ובמוסדות המרכזייםהסניפים ו

 ,פכנייםבערכים המה, לניניזם- ולדבוק בעקרונות המרקסיזם
 של המפלגה חלוציובתפקידה ה, דיני והחברתיבמצע המ

 .במאבקים פוליטיים ומעמדיים
  
  
  
  

,  הוועד המרכזיבשמו ובשם, עאמר שלח ברכה מיוחדת    
 שנפאע היה ויישאר מופת צייןו, מוחמד נפאעל היוצא "למזכ

  .צניעותלנתינה ול, למאבק
  
  
  

הצטרף לשורות , תושב כפר קאסם ו1962יליד שנת , עאמר    
ברית הנוער הקומוניסטי , תנועת הנוער של המפלגה

 הוא בוגר החוג לתקשורת. 1979 בשנת ,)י"בנק (הישראלי
מילא שורה ארוכה של .  באוניברסיטת מוסקבהולעיתונות

חבר הוועד , בהם מזכיר סניף מוסקבה, תפקידים במפלגה
לשכה מזכירות והמזכיר מחוז המשולש וחבר ה, המרכזי

, "אתיחאד-אל" כחבר מערכת עיתון כיהןעאמר . ליטיתהפו
הנחיית ב ועבד בגיבוש תכניות לימוד ו,פעל בתחום החינוך

  .קבוצות בנושא החינוך לדמוקרטיה

אזרחותם של האזרחים אזרחותם של האזרחים אזרחותם של האזרחים אזרחותם של האזרחים : : : : יייי""""מקמקמקמק
 הערבים נגזרת משייכותם למולדתםהערבים נגזרת משייכותם למולדתםהערבים נגזרת משייכותם למולדתםהערבים נגזרת משייכותם למולדתם

 גילוי פרסמה) י"מק(ומוניסטית הישראלית המפלגה הק    
גינתה את המדיניות הגזענית של הממשלה בו ) 26.6(דעת 

יהם שהתבטאה בדבר, פלסטיני בישראל-נגד הציבור הערבי
 . בכנסת בשבוע שעברשל סגן שר הפנים וראש הממשלה

ו הגזעניים  את דבריוקיעהי מ"מק" כי דעת נכתבהבגילוי     
מעל בימת ה הפרועה שלו ואת ההסתשל סגן שר הפנים 

וחבריה מהרשימה  סלימאן-כ עאידה תומא"נגד חהכנסת 
 סלימאן-במהלך דיון בהצעת חוק של תומא, המשותפת

 ".מונע איחוד משפחותר שא , הגזעני'חוק האזרחות'לביטול 
, בנימין נתניהואש הממשלה י מגנה את דבריו של ר"מק    "

, מקום להתנער מהאמירה השערורייתית של מזוזבר שא
, 'ת הזהותלהחזיר את תעודו' הערבים שקרא לאזרחים

 ".המשיך באותו קו גזעני מסית
 הרועמת של םשתיקתהנוכח מבטאת את מחאתה י "מק    "

 נוכחשעמדו מן הצד , 'המחנה הציוני'חברי סיעת 
הרצוג וחבריו הוכיחו . השתלחות הגזענית שהוביל נתניהוה

שהם אינם אלטרנטיבה פוליטית או ערכית לממשלת שוב 
 ."הימין

, לא מוסרית ולא פוליטית, ן זכותלממשלת ישראל אי    
לא רק בשל פשעי זאת  . הנעשה בסוריה ובתימןגבילהטיף ל

גד העם המלחמה והפשעים נגד אנושות שהיא מבצעת נ
אלא גם כיוון שהיא שותפה , הפלסטיני בשטחים הכבושים

אקציה הערבית ושל האימפריאליזם י של הרפעילה
 אחר פעם  כפי שהוכח פעם–ם נגד עמי האזור הבמיזמי

עם כנופיות הטרור הפועלות בשיתוף הפעולה ההדוק 
 ".בסוריה

לגיטימציה של כמיליון וחצי -י מוקיעה את מסע הדה"מק    "
שאזרחותם מבטאת את , בני העם הפלסטיני, אזרחים ערבים

 – אתהמגמה החשוכה הז.  מימים ימימהשייכותם למולדתם
 שרים ,שהיתה פעם מנת חלקם של חברי כנסת אלמונים

הפכה מדיניות רשמית של  –שיסטיות אזוטרים ומפלגות פ
מחלחלת לחברה , שראל ושל העומד בראשהממשלת י

 ".ומתפרצת בדמות פשעי שנאה וגזענות ,ולרחוב
היהודים , י שבה וקוראת לכל הכוחות השפויים"מק    "

שיזם אלאחד שורות במאבק נגד הגזענות והפ, והערבים
  ".חי ולאומיאזר, לאולמען שוויון מ



 4 /זיכרון

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אבל כבד על מותו אבל כבד על מותו אבל כבד על מותו אבל כבד על מותו 
        של תופיק זיאדשל תופיק זיאדשל תופיק זיאדשל תופיק זיאד

כ תופיק זיאד בתאונת "הידיעה על מותו החטוף של ח
היכתה בהלם , ירושלים- בכביש יריחו5.7-שאירעה ב, דרכים

י "בהנהגות מק, בעיריית נצרת, את חבריו בסיעה בכנסת
שבמשך שנים , יהודים וערבים, ואת מאות האלפיםש "וחד

, השוויון, ראו בו מנהיג דגול ולוחם ללא חת למען השלום
  .ערבית והקידמה החברתית-האחווה היהודית

דגלים שחורים . ביום הלוויה היתה נצרת עטופה אבל כבד
קירות ; העסקים נסגרו; הונפו מעל גגות הבתים ובמרפסות

פעמוני . וח ובמודעות אבלהבתים כוסו בתמונות המנ
הכנסיות צילצלו ומהמסגדים בקעו קולות המואזינים שנשאו 

  .תפילות
בגילוי דעת אותו פירסם יאסר ערפאת עם היוודע דבר 

קיבלתי בצער רב וביגון את הידיעה על נפילתו : המוות נאמר
, בן העיר נצרת, של חלוץ המאבק הפלסטיני תופיק זיאד

איש מגדולי האישים , ח והידידהא, ואוהב פלסטין הנצחי
בשמי ובשם העם הפלסטיני . הפועלים למען השלום

, והממשל הפטריוטי שלו אני מביא את תנחומי למשפחתו
ולכל , לחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, לתושבי נצרת

  .ולכלל שוחרי החופש בעולם, חבריו הפלסטינים והישראלים
ערך , יה גדולהבלווית פמל, עזר וייצמן, נשיא המדינה

השבוע ביקור תנחומים אצל אלמנתו של תופיק זיאד ' ביום א
כי ביקר , הנשיא וייצמן סיפר למתאבלים. בביתה בנצרת

והוא כואב את העובדה שהוא מבקר , בנצרת לפני חודש וחצי
סיפר שהיה בכנסת עם . בה שוב בנסיבות טרגיות כאלה

יוון אחד כדי תופיק זיאד במשך שנים ארוכות וכולם עבדו לכ
כ זיאד "הנשיא תיאר את ח. שמדינת ישראל תהיה טובה יותר

כאחד המנהיגים הערביים בישראל שחתר בדרכו להשגת 
היתה זו יד הגורל . היעד של חיים משותפים בשלום וברווחה

שהוא נהרג בשובו מיריחו לאחר שראה את הצעדים 
ך א,  אמר הנשיא–הוא נקטל בדרכו . הראשונים של השינוי

  .דרכו לא נקטלה
  

  

  

  

  

  

  13.7.1994 ,"זו הדרך"

  
  
  
  

  דני פתר 
  שבעה למותו

  
  
  
  
  

את פעיל ) 25.6(חברים וידידים רבים ליוו  , בני משפחה    
 בבית בדרכו האחרונה) פטרזייל(דני פתר י הוותיק "מק

  . הקברות של קיבוץ יד חנה
היה דמות ". דני" בשמו הפרטי היה ידוע בחוגי השמאל   

זית בעשייה ובפולמוסים הפוליטיים והאידיאולוגים של מרכ
  . של המאה הקודמת50-מאז שנות ה, השמאל בישראל

-כילד התגורר בירושלים ובתלו, בפולין 1928-בנולד     
 עם מייסדי  ונמנה,נפצע בקרב, ח"בפלמהוא שירת . אביב

 הצטרף  למפלגה הקומוניסטית 1954-ב. קיבוץ צרעה
 נמנה עם 1965-ב. י"וכיהן כחבר מזכירות בנק, הישראלית

. שפרשה מהמפלגה, הקבוצה של שמואל מיקוניס ומשה סנה
  . 1969קבוצה זו בשנת עזב 

אני  ":כתב, ")לב בצד שמאל("שפרסם בספר הזיכרונות     
,  שנה11נוהג לומר שבמפלגה הקומוניסטית הייתי באמת 

וניס שאחרי מפני שאינני חושב שהמפלגה בראשות סנה ומיק
  ". הפילוג הייתה קומוניסטית

,  עמד בראש סיעת המורים הדמוקרטים1965-1958בשנים     
   .שפעלה במסגרת הסתדרות המורים

 ,מופיד סידאווי שהעניק למחנך על הסיעה סיפר בריאיון    
כולה סיעה -היא היתה כל: "שפורסם בעברית ובערבית

, בכינוסיה, הלתההדבר בא לידי ביטוי בהנ. ערבית-יהודית
ראוי לזכור כי אלה היו שנות הממשל . במצעה ובכל פעולתה

 היה רה ערבי שהזדהה ציבורית עם הסיעה וכל מו,הצבאי
צפייה שמומשה במקרים רבים , צפוי באורח מיידי לפיטורים

על כן היתה פעולתנו מרוכזת במידה רבה נגד מסע . דומא
המורים ובפני בהסתדרות , הפיטורים במשרד החינוך עצמו

ברור שהסיעה לא היתה יכולה להתקיים כפי . ץ"שופטי בג
אילולא ידעו חבריה היהודים להעריך את גודלו , שהתקיימה

סיעה ה. של הסיכון שחברי הסיעה הערבים לוקחים על עצמם
פרצה לראשונה את הדרך להסתדרות המורים ולמוסדותיה 

כי אז מספר כדאי לזכור (  קולות 436השיגה כאשר , 1962-ב
עורר סערה הדבר . )תלמידים והמורים היה קטן בהרבהה

: בכותרות נאמר. עצומה בכלי התקשורת של הימים ההם
כך . ' קומוניסטים יהודים וערבים מחנכים בישראל436'

 ".למועצה ולמרכז של הסתדרות המורים, הגענו לוועידה
שמאל (ח "כגון שי, לאחר שהיה פעיל בחוגי שמאל רבים    

שלום ושוויון (י "שלוהפלג השמאלי של ) ישראלי חדש
עשור לפני כ. המסגרתופעל בש "לחדפתר הצטרף , )לישראל

). י"מק (מותו הצטרף שוב למפלגה הקומוניסטית הישראלית
  . אמר אז לחבריו"  הביתהחזרתי"

 אך המגבלות לא מנעו , סבל מחוליבשנים האחרונות     
 שנמנה ,"הגדה השמאלית "ולאתר" זו הדרך"- ממנו לכתוב ל

, כיסא גלגליםמרותק ל, ת חייו האחרונהבשנ. עם מייסדיו
עדיין השתתף בהפגנות נגד המלחמה בעזה ובצעדת האחד 

  .במאי
גם כאשר לא עמד (המחנך , הפולמוסן החריף, דני פתר    

, הפעיל ללא הפוגה במשך עשורים למען שלום, )בפני כיתה
  .וד לחבריו ולמשפחתויחסר מא, שוויון וצדק חברתי

  
  
  
  
  
  
  
   

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי  
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  : ח המבקר מוכיח"דו
  המאגר הביומטרי מסוכן ומיותר

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ח המיוחד של מבקר המדינה על הפיילוט "עם פרסום הדו    
, ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "אמר ח, )23.6 (של המאגר הביומטרי

ות החששות והאזהרכי  וכיחח מ"כי הדו) הרשימה המשותפת
עות אצבע המכיל טבי –מאגר ביומטרי כי הו, היו מבוססים

 . הוא כישלון חרוץ –ותווי פנים 
לא ברור לאילו עוד תמרורי אזהרה זקוקה הממשלה כדי "    

 השנתיים בהן שבמהלך,  בצעד מיותר ומסוכןנקטהבין ששת
, התגלו בו פעם אחר פעם כשלים –פעל באופן ניסיוני 

 רק בלתי אינואבל המאגר הביומטרי . דליפות ופרצות
יש חלופות של תעודות זהות : נחוץאלא גם לא , מאובטח

מדוע מתעקשים , לכן. הנהוגות כבר במדינות אחרות, חכמות
 ".?בממשלה לנקוט צעד שהוא גם מסוכן וגם מיותר לגמרי

 יש להפסיק מיד את המהלך של  כי, הדגישכ חנין"ח    
ח " למחרת פרסום דו.המאגר הביומטרי להליך מחייבהפיכת 
יבה ראשונה של הוועדה  בכנסת הישהתכנסה, המבקר

שם , כ חנין"ר חבה חב, המשותפת לבחינת המאגר הביומטרי
  .עלה את הדרישה להפסקת ניסוי המאגר הביומטריה
  

ה מתנגדת לועדת חקירה ממשלה

 לבחינת האפליה נגד יוצאי אתיופיה
הביא להצבעת ) הרשימה המשותפת, ש"חד(כ דב חנין "ח    

חקירה פרלמנטרית הצעה להקמת ועדת ) 24.6(המליאה 
 יוצאי כלפית היחס המפלה של רשויות המדינה לבדיק

 .הקואליציה התנגדה והפילה את ההצעה. אתיופיה
כ חנין את דברי סגן שר הפנים ירון "בתחילת דבריו תקף ח    

 ,לימאןס-כ עאידה תומא" נגד ח,מזוז מוקדם יותר במליאה
לה רים כאאני מתבייש שאני חבר בכנסת שדב: "באומרו

 שסגן שר מתבטא כך וראש ;נאמרים בה ועוברים בה
עלינו . אנחנו חיים בימים אפלים. הממשלה מחזק אותו

. להכיר בכך שמחלה קשה ומסוכנת פוקדת את החברה שלנו
מי ב קודם כל פוגעתהיא . למחלה הזאת קוראים גזענות

 ".היא מערערת את כל החברה אבל בסופו של דבר ,שמותקף
הקול הזה : "כ חנין כי"אתיופים אמר חעל מחאת ה     

הוא , שנשמע חזק ברחובות תל אביב וירושלים וערים נוספות
 כאבוזעקתו של ציבור שלם שקם על רגליו להשמיע את 

 חובתנו ותפקידנו אלההזעקה הזאת חייבת להגיע לכנסת ו
יש צורך במהלך פתוח של בדיקה . לאפשר לה להישמע

 . " לתיקוןוילוביוחקירה יסודית ומעמיקה ש
אסור להשלים עם מציאות שבה ציבור חי כאן בעולם של "    

זה מתחיל כבר בגני הילדים הנפרדים . מסלולים נפרדים
לא מתקבלים כי יש בהם כבר הם  אליהם ,ממשיך לבתי ספרו

 . "בכיתות המיוחדות, יותר מדי אתיופים
 אלא בתי כלא , אוניברסיטהינהא –התחנה הבאה     

הנתונים . יוצאי אתיופיהמהכלואים בהם  40%-ש ,לצעירים
 תלמידים יוצאי אתיופיה בארץ שלושהרק . הם בלתי נתפשים

 יחידות במתמטיקה 5כולה ניגשו לבחינת הבגרות ברמה של 

 אנשים פחות ינם אהאל? איך זה יתכן. 2013בשנת 
ת מחלחלת ומנתבת אהיש כאן רקע של אפליה . מוכשרים

זה לא . לעבודות בשכר נמוך, האנשים האלה לבתי הכלא
  ".ם כל כך מעובדי הקבלן הם אתיופיםמפתיע שרבי

, ישנה אפלייה בכל הרמות. עוני איננו עיוור צבעים    "
ביחס , במקומות התעסוקה, במקומות הדיור, בחינוך

יש כאן ציבור , ביחס לתרבות של יוצאי אתיופיה, המשטרה
 ".ת והיסטוריה שנרמסו בארץ ברגל גסה תרבו,עם מסורת

,  חברי כנסת48 והתנגדו 45כ חנין תמכו "    בהצעה של ח
  . היא לא עברה–ולכן 

  

  הזיהום במפרץ חיפה במבט מגדרי
הוועדה קיימה , )23.6(במסגרת יום הסביבה שצוין בכנסת     

דיון בנושא השלכות לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 
, ר הוועדה"יו. יפה על בריאותן של נשיםהיהום במפרץ ח

, )הרשימה המשותפת, ש"חד(סלימאן סלימאן סלימאן סלימאן - - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח
שהתפרסם לפני , ח המשרד להגנת הסביבה"התייחסה לדו

שאישש את מה שרבים מהתושבים כבר ידעו מגוף , חודשיים
  .האוויר במפרץ חיפה פוגע בבריאות כי זיהום –ראשון 

ות ומומחים לגבי ימומח    הוועדה שמעה עדויות מפי 
וביקשה ממשרד , הפגיעה של הזיהום בבריאותן של נשים

הבריאות כי יעביר נתונים אמינים ועדכניים לגבי שיעורי 
  .התחלואה ולגבי פעולות המניעה בהן הוא מתכוון לנקוט

  
  
  

 תתתתתרבות הערביתרבות הערביתרבות הערביתרבות הערבייובטח תקציב נאות ליובטח תקציב נאות ליובטח תקציב נאות ליובטח תקציב נאות ל
) 27.6(דנה בשבוע שעבר ל הכנסת ועדת החינוך ש    
כ "ביוזמת ח, קת תקציבי משרד התרבות בישראלחלוב

להערכת  .ר הרשימה המשותפת"יו, )ש"חד (איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה
ב  מתקצי3% רק ,ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית

התקצוב ליישובים -תת. התרבות מועבר לחברה הערבית
ם עולה גם בבירור מדו״ח שהוכן לאחרונה בנושא יהערבי

 נגד ץגרת עתירה לבג״ במס,לפי בקשת משרד התרבות
  . ה בהקצאת משאבים תרבותייםפליא

, ש"חד (יוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןח״כ ד״ר , חבר ועדת החינוך    
 גיבש לקראת הדיון בוועדה הצעת חוק ,)הרשימה המשותפת

 לפיה יינתן ביטוי הולם למגזרים השונים בחלוקת ,תקדימית
וכי חלקה של האוכלוסייה הערבית , תקציבי משרד התרבות

משרד , לפי ההצעה. יפחת משיעורה הכללי במדינהלא 
ח המפרט את "התרבות יגיש מידי שנה לוועדת החינוך דו

  .פי פילוח מגזריל ,חלוקת התקציב בשנה הקודמת
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  מפלה פוליטית לאובמה

   ושמחה באמריקה הלטינית
  

. מפלה צורבת, ברק אובמה, ב" נחל נשיא ארהאחרונהל    
הוא ביקש מהקונגרס להסמיך אותו לאשרר בהליך מהיר את 

של ) TPP" (פסיפית-השותפות הטרנס"הגדול  הסכם הסחר
. לחופי האוקיינוס השקט השוכנותמדינות  14ב עם "ארה

א מקרב  דווקגדולהה דמוקרטי נכונה אכזבאלא שלנשיא ה
יא בגיבוי שרבים מהם הצביעו נגד עמדת הנש, חברי מפלגתו

   .האיגודים המקצועיים
  

  
ים נגד הסכם הסחרייקאכרזה של האיגודים המקצועיים האמר  

  
כותרות ענק בכלי בכישלונו של אובמה בהצבעה זכה     

קבע כי " פוסט וושינגטון"העיתון . ייםאהתקשורת האמריק
התעוררו שאלות לגבי הנאמנות של הסיעה הדמוקרטית 

היה נחוש יותר " ניו יורק טיימס"-וה, לאובמה בקונגרס
בועון הש". נשיאם הדמוקרטים נטשו את" שתובקביע

פרסם , המצדד בהסכם, )20.6" (אקונומיסט"השמרני הבריטי 
פסיפית זכרה -השותפות הטרנס"מאמר פרשנות תחת כותרת 

, עיתוני השמאלבובייחוד , באמריקה הלטיניתאולם ". לברכה
  .דווקא שמחו על מפלתו של הנשיא

ההצבעה בגבעת הקפיטול בוושינגטון לא הייתה עניין של     
הגיע לביקור נדיר בקונגרס כדי לבקש  האובמ. מה בכך

נשיא  שוםעשה לא דבר אותו  ,מהדמוקרטים לתמוך בו
 הפציר, הסביר, הוא ביקש. שנים האחרונותי אחר באאמריק

בהן המחוקקים אחרי שש שנים . הלך לוזה לא  אבל –
חווה הנשיא לראשונה  ,"עשו לו את המוות"הרפובליקנים 

שהעדיפו , ם דמוקרטיםחוסר נאמנות נדיר מצד מחוקקי
  . את עתידם הפוליטי עם האיגודים המקצועיים לקשור

, אוסטרליהב, ילה'גם בצאלא , ב"ולא רק בארה(האיגודים     
חופשי  הסכם סחרכי חוששים ) פרובקנדה וב, מקסיקוב

יגרום לאובדן מקומות עבודה ולפגיעה בתנאי השכר של 

שיא שזמנו האחרון שמטריד אותם הוא נ והדבר, העובדים
פסיפי ספג -הטרנס הסכם הסחר .בבית הלבן הולך ואוזל

אינטרסים של  מקדם, שקוף בשל היותו בלתיביקורת 
ים הגדולים על חשבון כוחן של מדינות יהתאגידים האמריקא
הטייתו של מגרש המשחקים בשל ו, ריבוניות ואזרחיהן

התנאים  העסקי הקפיטליסטי הגלובלי בצורה שתחמיר את
  .קומץ קטן של ורווחי עם גדליםו, שוויוןה- גדל איםשבעטיי

המגדירים גבולות " סחר חופשי"הסכמי כי ,     הניסיון מלמד
ולרעת  הכלכלות החזקות  לטובתעובדים תמידפתוחים 

 גרמניה באיחוד מעמדה של: למשל (החלשותהכלכלות 
  .לאומיות הגדולות-החברות הרב תלטובכן  ו,)יהאירופ

 שרובם הודלפו ופורסמו באתר – הסחר פרטיו של הסכם    
למדים כי הבעיה בו עמוקה הרבה יותר מ –" ויקיליקס"

ההסכם קובע . שהוא מגדיר" הגבולות הפתוחים"מאשר 
באופן שיאפשר  ,הגנות הולכות ומתגברות לחברות תרופות

הוא ו. פות ולהמשיך לקבל הגנה על פטנטיםלהן לייקר תרו
 דין בינלאומי שיאפשר לתאגידים לתבוע להקמת בית קורא

עלולים לפגוע בהצלחתם ה ממשלות שיחוקקו חוקים
משקיעים  ,עובדים, כולל פגיעה בהגנות על צרכנים, העסקית

אין זה מקרה כי . תעשיות מקומיות ואיכות הסביבה, קטנים
ציאר את , רוברט רייך ,ב"של ארהלשעבר שר העבודה 

טב הלוביסטים העסקיים של שנכתב בידי מי"כזה  כההסכם 
   ."ב"ארה

לדמוקרטים שמאה אלף עובדים  אובמה ניסה להסביר    
חרג  הנשיא. ייהנו מהטבות כתוצאה מהסכם הסחר החופשי

גרס יע למשחק בייסבול של חברי הקונ הגפילו וא,ממנהגו
 אובמה  אך.קקים דמוקרטיםבניסיון לשוחח עם כמה מחו

ובליקנים על הסכם הסחר מהרפדווקא  קריאות עידודבזכה 
והדבר הרגיז עוד יותר ,  והחזיר להם בנפנופי שלום,המתגבש

, בדמדומי כהונתו, אובמה הנשיא    .עמיתיו הדמוקרטים את
 םכוח  להשאיר מאחוריו מורשת של העצמת,מסתבר, רוצה

. מוקדי הכוח של עולם העסקים וההוןושל של התאגידים 
התגלה  – ה למען העםתקווה ועשיי, יח שינוישהבט האיש

 כיוון שבשלב זה בכהונתו אין .מקודמיומהותית כלא שונה 
רק מוכיחה שדבריו היו  הליכתו בדרך זו, לו כבר מה להפסיד

   .לא יותר ממס שפתיים
 בשבועות הקרובים לקונגרס נוסח ביא שאובמה יייתכן    

 אבל בינתיים . ואף ישיג את אישורו הסכמי הסחרשל מתוקן
האגף "חברי  ם העיקריים להסכמים הםהמתנגדי

שעם שורותיהם נמנה , במפלגה הדמוקרטית" הפרוגרסיבי
מצביעה על ה ,ללא תקדים מדובר בתופעה. בעבר אובמה

קרע בין המחוקקים הדמוקרטים לבין הנשיא הדמוקרטי 
 ועל תסכולם מהנשיא שלא ספר אותם במשך ,בשלהי כהונתו

   .רוב שנות כהונתו

    עעעע""""ננננ



  

 7/תרבות 
 

  

   השיח שהושתק
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  איתן קלינסקימאת 
  
 

המעבר . במבצע הוטל עלינו לבצע מה שנקרא פינוי תושבים

שמושרש בכפרו , אתה לוקח את הערבי הזה... הזה שעשינו

כפר שלם הולך ... פשוט מגרש אותו משם, והופך אותו לפליט

ואין לך צל של סימן של איזו , כצאן לאן שמוליכים אותו

  ...". אתה רואה מה פירושה של שואה. ותהתנגד

  חייל וניצול שואה, מנחם שלם

  
  

 אשר – "שיח לוחמים"הקובץ לאור ים אחרי שיצא  שנ48    
 – 1967יוני התפרסם שלושה חודשים לאחר מלחמת 

אין . נחשפות הקלטות של עדויות חיילים שלא פורסמו בספר
ר  מהחומ70% שכן ,זה מפתיע שעדויות כאלה קיימות

  .שהוקלט נגנז ולא פורסם בספר
שנטלו חלק , העדויות שנחשפו הן עדויות של חיילים    

תמונתו מוצגת , ד מהם יש שםלכל אח. פעיל במלחמה
ות כל העדויות מאתגר. עדות של אלמוניואין מדובר ב, בסרט

 נוכח עובדות מצמררות, את החברה הישראלית לשיח נוקב
  . בויים חסרי מגןלפיהן חיילים ירו באזרחים ובש

 

מור מור מור מור מתמודדת , שהוסתרו עשרות שנים    עם העדויות האלה 
 הספר לקולנוע סם שפיגל בוגרת בית, במאית צעירה, לושילושילושילושי

הסלילים : שיח לוחמים"ה  מוקרן סרטהבימים אל .בירושלים
  :ספרב נכללולא במתכוון  שהכולל עדויות רבות, "הגנוזים

  
ולה של אזרחים בדרכי העפר פגשנו שם איזה שיירה גד    "...

. ונתנו להם לעבור, לא היה שום דבר. ובדקנו אותם, שבפנים

 . המשכנו לנסוע וחזרנו חזרה, בינתיים

ואנחנו ,     איזה סטיישן ובו חמישה חיילים עצרו את השיירה

אותה שיירה . הכרנו שזו אותה השיירה לפי החמורים והסוסים

 .ם עכשיועצרו אות, שאנחנו עצרנו שעה קודם

החמורים והעדר , הילדים, את הנשים.     את כל הגברים השאירו

הולכים . ועוד ראו אותם הולכים מאה מטר משם, שלחו קדימה

 .פשוט ירו, וירו בחמישה עשר גברים, מזרחה

    ראינו שני חיילים תופסים בידיים וברגליים וזורקים מעבר 

עסקו בשאלה החברה שהיו שם שוב ושוב הת. לגדר של אבנים

: אז הוא פשוט אמר. ט"ודיברו עם הסמח, איך זה אפשר, הזאת

  " '...כשחוטבים עצים ניתזים שבבים'

  
המקורי ערך ההיסטוריון אברהם " שיח לוחמים"הספר את     

בעבודת . םותלמידו של גרשום של, שפירא מקיבוץ יזרעאל
 חלק גם הסופר יריב בן אהרון מקיבוץ גבעתאז העריכה נטלו 

הסופר עמוס , המשורר אבא קובנר מקיבוץ עין החורש, חיים
 ,המחנך אבישי גרוסמן מקיבוץ עין שמר, עוז מקיבוץ חולדה

שחשו מועקה השנתנו ביטוי לתחושת , ועוד חברי קיבוצים
  .ה סביבם הייתה אחוזת תחושת התעלותחברבהם הבימים 

  

אז  בסימום הקולקטיבי ובאווירת האופוריה נטלו ,למעשה    
יעקב , לרבות חיים גורי,  והמשורריםסופריםמרבית החלק 

ארץ ישראל ה למען תנועה"מראשי (נתן אלתרמן , אורלנד

הממסד של .  ואחרים,) שקמה בעקבות המלחמה,"השלמה
, תחת ההגמוני של מפלגת העבודה ולא הימין, אותם ימים

חנוך דוגמת , מחזאים וסופרים ביקורתייםהוקיע בבוטות 
  .לוין

 

הספר , 1967- ב ששטפו את הארץן אלבומי הניצחון    בי
ואפילו , תהתקבל כהתרסה עוכרת שמחו" שיח לוחמים"

". יורים ובוכים"ר שא, והתלוו נימות לעג לעבר מחברי
נשכח " שיח לוחמים"הספר , ה רוצה לדעתבחברה שאינ

   .המהומה התקשורתית שנוצרה סביבוגם  -תו יוא
  

משוגע איש "טוב שיש לנו ,  לדעתבחברה שאינה רוצה    
, כתב בעבר על הנביא ירמיהושנ, ביטוי של לעג – "הרוח

. השמיע דברי התרסה נגד חברה שלא רצתה להקשיבר שא
הוא " משוגע איש הרוח"אותו , "שיח לוחמים"במקרה של 
אסור לנו "שזעק אז כי , שפיראההיסטוריון , עורך הספר

זהו ציווי פנימי .. .לבלום את תיאור התרחשויות האמת
 ...."נפשית להעמיד מראה מול פנינו, להיגיינה תרבותית

  

אומץ שאמרה ב,  הסרטמאיתיב, מור לושיאני מברך את     
אחריותי בתור אזרחית לחשוף את : ""ארץ"עיתון הבריאיון ל

 שאנחנו לא ניתן להתמודד באמת עם המחיר. הדברים
.  אותה לעומקה בלי לדעת,משלמים היום על המלחמה הזאת

אם לא ... ית חייבת שהדברים ייאמרו וייחשפוחברה דמוקרט
גדול בהבנה שלנו את ונחמיץ משהו ,  לא יהיה דיון,נחשוף

  ".עצמנו כחברה
 

סגן שר תייצב ה, האנושי של מור לושיאל מול הקול     
אבל , לא ראה את הסרטכי עיד שה,  אלי בן דהן, הביטחון

חלק מטרנד "הסרט הוא , לדבריו. רש לצנזרו ד–למרות זאת 
ממשיך סגן השר בן דהן את , בכך. "הבאשת ריחה של ישראל

 לירמיהו לפני אלפיים שנהשאמרה ,  של אותה הנהגההדרכ
מרפה את ידי , חה של ישראל11הנביא כי הוא מבאיש את רי

  ". בן מוות האיש הזה" – ולכן ,הלוחמים

,  גוטרמןיעקב: איור  
"הורים נגד שתיקה"  
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ועדת החקירה העצמאית של האומות המאוחדות לחקר     

אספה מידע אשר מצביע על , 2014המלחמה בעזה בקיץ 
היקף ההרס והסבל . "ביצועם של פשעי מלחמה אפשריים

האנושי בעזה היה חסר תקדים בהיקפו וישפיע על הדורות 
 ,דיוויסדיוויסדיוויסדיוויס- - - - מרי מקגוואןמרי מקגוואןמרי מקגוואןמרי מקגוואןהשופטת בדימוס אמרה , "הבאים
 .במסיבת עיתונאים שערכה, ראש הוועדה-יושבת

 תקיפות 6,000-ישראל ביצעה למעלה מ, לדברי הוועדה    
.  פגזי טנקים וארטילריה50,000-אוויריות וירתה יותר מ

,  אזרחים פלסטינים1,462 ימי הלחימה נהרגו 51במהלך 
, מאות אזרחים פלסטינים נהרגו בבתיהם. שליש מהם ילדים

  של ניצולים ועדים להפצצות עדויותיהם . בעיקר נשים וילדים
 

  

  י"מקשל יפו -א"מחוז ת
, מרכין ראש עם לכתו של הקומוניסט הוותיק

   והשוויוןהמחנך ופעיל השלום

  )פטרזייל (דני פתר
  ומשתתף בצערה של המשפחה

  
  
  
  
  

 

  
  

  לסיני פתר ולכל המשפחה

  תנחומינו העמוקים על מותו של האב

  דני
  ינדימרדכי ושולמית פר

  
  
  
  
  
  
 

  

  י" המרכזי של מקהוועד
  אבלן של פליציה לנגר ומשפחתה בף משתת

  על מותו בגרמניה של בן הזוג והאב

  משה לנגר
  

קשות מתארות הפצצות אוויריות שהפכו בתי מגורים 
התעוררתי בבית . "לערימות אבק ועפר בתוך שניות מועטות

 כולם -אמי וילדי , מאוחר יותר נודע לי כי אחותי. החולים
אר לאחר 'נאג-חת מבנות משפחת אלאמרה א, "מתו

כולנו . " מבני משפחתה19בה נהרגו , המתקפה על חאן יונס
  ".אפילו אנחנו ששרדנו, מתנו באותו היום
העובדה כי ישראל לא שינתה את מדיניות ,     לדברי הוועדה

 אפילו לאחר שהתבררו ,התקיפות האוויריות שלה
נהלות זאת  מעלה את השאלה אם הת,השלכותיהן על אזרחים

, לפחות באופן טקטי, תה חלק ממדיניות רחבה שאושרהיהי
  .בדרגים המדיניים הגבוהים ביותר

  הרשימה,ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאחברת הכנסת     
פשעי מלחמה "כי ח "מסרה לאחר פרסום הדו) המשותפת

ח לבית הדין "מהסוג הזה מחייבים את הגשת הדו
כדי למנוע , העמדת פושעי המלחמה לדיןכן את  ו,הבינלאומי

, 2014 כמו שקרה בעזה ,המשך ביזוי כבוד האדם וחירותו
לעומת ". יום-וכמו שממשיך לקרות בשטחים הכבושים יום

, )המחנה הציוני (יצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגכ "ח, ר האופוזיציה"יו, זאת
ח בינלאומי "אני לא צריך אף דו ":עדהוגינה את ממצאי הו
  . "ל הוא צבא מוסרי" שצהואף ועדה כדי לדעת

  

   תת באוניברסיטאוסגל זוטר שוב
  הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית פתח בשביתה ללא   

בדרישה להקפיא את הפיטורים המתוכננים של , הגבלת זמן
בארגון הסגל הזוטר קוראים .  מרצים במדעי הרוח80

ודורשים כי , להנהלה שלא לפגוע פגיעה אנושה במדעי הרוח
  . םמתציג תכנית ארוכת טווח לשיקוהיא 

-שבת לאחרונה הסגל הזוטר באוניברסיטת בן,     במקביל
שינוי מבני במדעי הרוח "-גוריון בנגב נגד תכנית ל

, בעקבות השביתה. שתכלול פיטורי מרצים, "והחברה
, הסכימה ההנהלה כי התכנית לא תיושם בשנה הקרובה

גוריון - בבן החליטו רוב חברי הארגון–ובעקבות זאת 
  .ארגונייםהצעדים הת  אקיהפסל

  

  הגדה השמאליתמועדון 
  אביב-תל, 70אחד העם 

  

  20:00בשעה ,  ביולי9', ביום ה
  הקרנת הסרט התיעודי

  " סיפורה של יוכבד גונן-גם וגם "
  רגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סער: הבימאים

  

   שיחה עם יוכבד גונן -לאחר ההקרנה 

  ר ארנת טורין"בהשתתפות ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    פשעי מלחמה:ם חושף"ח האו"דו


