
  

  

אביב ובערים נוספות קראו -אלפים שצעדו בסוף השבוע בנצרת, בתלה

  רבנות משני העמיםולשים קץ לכיבוש ולסבב הדמים הנוסף הגובה ק
  
  

הגענו להפגין כדי להפר את "     
הדממה ולצעוק בשתי השפות אבל 

שערבים ויהודים  ,בפוליטיקה אחת
" אמר ח"כ מסרבים להיות אויבים

"ש), יו"ר הרשימה (חד איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה
המשותפת, בהפגנה שנערכה בתל 

) נגד הכיבוש וההסלמה. 9.10אביב (
יש להוציא את כל האזרחים ממעגל "

במקום האלימות האימה והמלחמה. 
צריך לסיים  ,ות ניהול הסכסוךימדינ

ולהקים ומתן -במשאאת הכיבוש 
. רק 67מדינה פלסטינית בגבולות 

סיום הכיבוש יבטיח שלום אמיתי 
ן אמיתי לשני העמים ולכל ביטחוו

  ".האזרחים
(חד"ש, הרשימה  דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     

לא נידונו " בהפגנה: המשותפת) אמר
למציאות של הרג, פחד ושנאה. 
אפשר לשחרר את שני העמים שלנו 

מהכיבוש. אפשר להגיע לפתרון של שלום וצדק לשני 
העמים בארץ הזאת. אז תהיה תקווה אמיתית לחיים של 

בימים של חושך לילדי עפולה ולילדים בג'נין. ון ביטח
 ל יהודיםהוא האור שגדול שיורד על הארץ, הכי חשוב 

  ".עתיד אחר מעןנאבקים יחד להוערבים 
  

), נערכה הפגנת אלפים בנצרת ביוזמת 9.10בשבת (    
. המפגינים צעדו מרחוב תאופיק עירבוחד"ש מק"י סניפי 

זיאד לכיכר המעיין בעיר וקראו קריאות נגד הגזענות 
  והכיבוש. 

(חד"ש, הרשימה  עבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוף "רח"כ ד    
"הפגנה זו היא צעקה של שוחרי בעצרת:  המשותפת), אמר

השלום, כדי להגיד די לכיבוש ודי לגזענות. הכיבוש הוא 
   לשלום ולצדקמאבק ה .עתהשורש של מה שמתרחש כאן כ

תמונה: מרכז ה. בנגד הכיבוש וההסלמה ההפגנה במרכז ת"א

  מערוף-חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה ועבדאללה אבו
  

 ניםמאמיה אלהבזכות אמונתם של כל  שיג את מטרתוי
   .בשלום ובשוויון"

(חד"ש, הרשימה  סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאח"כ     
משותפת של ערבים ויהודים  המשותפת) ציינה, כי "זו מחאה

נגד סכנת הפאשיזם ונגד ההסתה הפרועה של הממשלה כלפי 
  האוכלוסייה הערבית".

הפגנות של הציבור הערבי  שורתשתי ההפגנות היו חלק מ    
 ,שנערכו בתגובה להסלמההיהודיים והכוחות הדמוקרטיים 

אלימות המשטרה חסרת המעצורים כלפי פלסטינים, ל
יובילו של חברי ממשלה לייצר פרובוקציות שם ולניסיונותיה

  . ברחבת מסגד אל אקצההסטטוס קוו  ינוישל
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 2תגובות /

        

        

        
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  בתאגיד הזהות היהודית בע"מ איפה הכסף?
ממשלת ישראל היא זו שמשקיעה לראשונה משאבים רבים "

הקמת חברה משותפת לממשלת  :בקהילות היהודיות. הדרך
יהודי  ישראל ולנדבנים יהודיים, שתפעל לחיזוק הקשר בין

התפוצות לישראל ולהעמקת הזהות היהודית שלהם. 
כשנכנסתי לתפקיד, ... שקל יב: קרוב למיליארדהתקצ

במהלך חודשיים הגיעו לפה הרבה נציגים של ארגונים 
אנחנו . העוסקים בתפוצות והסתכלו לעבר חשבון הבנק שלנו

מחפשים איש עסקים שיכול לנהל מאות מיליוני דולרים, 
של התרבות הצפון־אמריקנית בראש  שיש לו הבנה עמוקה
שיכול  רה של קהילות אחרות, אחדובראשונה, אך גם הכ

ליצור שותפויות בסדר גודל מהותי. אדם שיודע לבנות בפרק 
לתפיסות האסטרטגיות שהצגנו. אנחנו רואים  זמן קצר מענה

כעשרה עובדים לכל  ,גוף קטן שתפקידו להיות המתכלל
 .היותר. ארגון מטה, גוף־על, שאחראי ליצירת השותפויות

מיליון  500חמש השנים הבאות נחנו מתכוונים להשקיע בא
  ".דולר בכל פרויקט

)4.10"מקור ראשון", , מנכ"ל משרד התפוצותדביר כהנא, (  
 

  

  איפה הכסף? במקלטי המס ברחבי העולם
ת ות ביותר בארה"ב מחזיקות בחשבונוהחברות הגדול"

טריליון דולר ברווח מצרפי כדי להימנע  2.1-בחו"ל יותר מ
מיליארד  620חוב מס כולל של  בעלות ממיסים בארה"ב והיו

 שבוצעמחקר  לפי ,דולר לו יחויבו להחזיר את הכספים. כך
ברשימת  מהחברות 75%מצא שכמעט שעל ידי שני ארגונים, 

מנהלות מקלטי מס באמצעות חברות בת  500פורצ'ן 
נקית ע. אירלנד, לוקסמבורג והולנדה, במדינות כמו ברמוד

מחוץ  ליארד דולרמי 181.1הטכנולוגיה אפל מחזיקה 
יתה צריכה ילארה"ב, יותר מכל חברה אמריקאית אחרת, וה

דולר במיסים אמריקאים אם היא  מיליארד 59.2לשלם 
המס  יתה מחזירה את הכספים לארה"ב משלושת מקלטיחה

ג'נרל אלקטריק  הקונגלומרט .שלה מעבר לים, לפי המחקר
ית מקלטי מס שונים, ענק 18- מיליארד דולר ל 119הזרים 
מיליארד דולר  108.3-מיקרוסופט מחזיקה בה התוכנ

מיליארד  74פייזר  בחמישה מקלטי מס ולענקית התרופות
 358לפחות ' .חברות בת מעבר לים, לפי המחקר 151-דולר ב

, מפעילות חברות 500מרשימת פורצ'ן  72%חברות, כמעט 
, ציין '2014מקלטי מס נכון לסוף  בת בתחומי שיפוט של

 המחקר. 

)6.10רויטרס", "(   
  

  

ש"איפה הכסף? אצל אנשי דעא  
יחידות  בתדירות מעוררת דאגה בשנים האחרונות, אלפי"

ארה"ב במזרח התיכון, צפון  ביטחוניות שאומנו על ידי
ידי  אפריקה ודרום אסיה קרסו, נחלו מפלות או ננטשו על

התפתחויות אלה מעמידות בספק את יעילותם של  לוחמיהן.
הדולרים שהשקיעה ארה"ב בתוכניות  עשרות מיליארדי

  ."אימונים של צבאות זרים
  )2.10("ניו יורק טיימס", 

  

  העשיריםשמשלמים  אשל במסאיפה הכסף? 
נטען  )ממ"ממרכז המחקר והמידע של הכנסת (במסמך של "

בישראל, סביר עקיפים  כי נוכח המשקל הגבוה של מסים
בישראל:  להניח כי מדיניות המסים תרמה לגידול באי־שוויון

הפחתת הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי, שהן מס 
מיסוי עקיף רגרסיבי גבוה יחסית.  פרוגרסיבי, והותרת

ההכנסות בתקופה  התוצאה היא גידול באי־שוויון בחלוקת
בממ"מ כי הפחתת המס הישיר בשנים  זו. עוד כותבים

לממוצע  אחרונות הביאה לירידה בנטל המס אל מתחתה
מהתמ"ג  30.5%במדינות המפותחות. נטל המס בישראל היה 

מדינות  26-ב 34.1%לממוצע של  , בהשוואה2013-ב
המדינות  26מתוך  20מת במקום קמפותחות. ישראל ממו

   ס".בנטל המ
)7.10("דה מרקר",   

  

  ומי ישלם את המחיר? שני העמים, כמובן
חוט מקשר וברור בין אירועי הטרור האחרונים לבין  יש"

תכנה ראש הרשות הפלסטינית, , המהנאום של אותו טרוריסט
ת ן לומר בצורה ברורה: הרשואבו מאזן. הגיע הזמ

הם לב  –הפלסטינית והעומד בראשה לא רק שאינם הפתרון 
מדינת ישראל הוא במימוש  הבעיה. המפתח לקיומה של

ק ל, בבניית ישובים חדשים וחיזושראזכותנו על ארץ י
 - יישובים קיימים. אם נדע לעמוד על זכויותינו בעוצמה

  ".ניבנה וננצח
)5.10, (שר התיירות יריב לוין  

 

  תסמונת הילד המכה
        

ילד ספג, מכות ש תסמונת הילד המוכה היא מצב בו מרוב                
 מפגינהממשלת ישראל  מאמין שהוא לא בסדר וזה מגיע לו.

  ."הילד המכה" –תסמונת מקבילה שוב ושוב 
הילד המכה בטוח שהמכות שלו הן ראויות וצודקות. הוא     

 ינןמכה ללא הרף את הסובבים, אף על פי שהמכות שלו א
תורמות דבר. כאשר הוא מגלה אחרי המכות, שהמצב לא 
השתפר, ולרוב אף מתדרדר, הוא מתחיל להאמין שלו רק 

 נפתרת.הבעיה יתה יההיה מכה חזק יותר, 
ועדיין הממשלה ותומכיה  ,שנה 40-קרוב ל בשלטוןהימין   

מקטרים שלא נהרסו מספיק בתי ערבים, לא נבנו מספיק בתי 
יהודים, לא השתמשו במספיק כוח ולא התעלמו מספיק מכל 

 המציאות שמסביב.
הילד המכה ממשיך להכות ללא הרף, ולא מבין מדוע   

ר רק לחכות למבוגר נות. הילד השני מנסה להגן על עצמו
או שהילד המכה יתבגר ויבין, שגם  ויפריד, אחראי שיבוא

  הוא נפגע מהמכות ושכולם סובלים.

  יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.                                                                                                                                                                                                                                



  

 3/ מדייות

 

  אוטובוסים בלי פקקים
   ,המשנה לענייני תחבורה ציבורית-ח"כ דב חנין, שמונה לעמוד בראשות ועדת

מציג את ה"אני מאמין" התחבורתי שלו וגישה אחרת לרכבת הקלה בגוש דן
  

סוגיה חברתית ראשונה במעלה. בלי  היאתחבורה ציבורית     
תחבורה טובה קשה מאוד להתנהל בחברה מודרנית, קשה 

תחבורה בהיעדר  .לעבודה, ללימודים, לאירועי תרבותגיע לה
התחבורה הופכת להיות סוג של סלקציה  –ציבורית 

 כלכלית.-חברתית

ציבורית בישראל מפגרת התחבורה האין שום ספק ש    
גם  ןעשרות שנים אחרי מה שקורה בארצות מפותחות. אלה ה

מסקנות של צוות משותף של משרד האוצר ומשרד ה
בעניין הזה לפני שנתיים. עדיין, גם היום,  דןה שהתחבור

התחבורה הציבורית נשארת בתחתית סולם העדיפויות, לא 
הוצאות חברתיות  כלל הרק בגלל ההשקעות הנמוכות ב

בישראל, אלא גם בגלל שאפילו בתחום התחבורה, ההעדפה 
העדפה זו מייצרת  .יא לרכב הפרטי ולתשתיות רכב פרטיה

שמזיקה לאזרחים מבחינה כלכלית, ב הפרטי כתלות בר
  חברתית וסביבתית.

  
  

  נדרשת החלטה פוליטית
 

משקיע  שהשלטון בישראלבשנים האחרונות, גם כ    
בתחבורה ציבורית, הוא נוטה להשקיע בפרויקטים 

יחסי  לצורךכאלה שאפשר להשתמש בהם  ;שמצטלמים טוב
ציבור תקשורתיים. לא כל הרעיונות של השקעות עתק 

רה ציבורית הם נכונים. לדוגמא, הרעיון של הרכבת בתחבו
גם תעלה הרבה, גם תיצור נזקים סביבתיים, וגם יש  –לאילת 

 והרבה יותר זולות.מאוד לה חלופות טובות 

מה שחסר לתחבורה ציבורית בישראל זה קודם כל     
החלטה פוליטית לתת לה עדיפות במשאבים ולתת לה 

תחבורה ציבורית (נת"צים)  עדיפות גם במשאבי דרך: נתיבי
שבהם כלי התחבורה הציבורית לא יהיו צריכים לעמוד 

 באותם פקקים עם המכוניות הפרטיות. 

המשנה לענייני -אני רואה בבחירתי לראשות ועדת    
תחבורה ציבורית הזדמנות גדולה. זה מנוף לקדם דברים 
שבהם אני עוסק בשנים האחרונות בתחום הזה. למשל: 

יבורית ביישובים ערביים. הציבור הערבי, שהוא תחבורה צ
לתחבורה במיוחד ציבור עני ומרוחק ממרכזי תעסוקה, זקוק 

ציבורית, אבל דווקא סובל ממחסור קיצוני בה. ביישובים 
הערביים התלות ברכב הפרטי היא גבוהה במיוחד. יש לכך 

על נשים, שגם אם יש כבר רכב  –השלכות קשות, למשל 
 דרך כלל לא נמצא בחזקתן. במשפחה, הוא ב

חייבים לקדם גם שירותי תחבורה ציבורית בכלל יישובי     
תדירות השירות. בהפריפריה, וכאן הדגש צריך להיות 

מיניבוסים ביממה, על פני נסיעות של  20לתפיסתי, עדיפים 
 . גיע במרווחי זמן גדוליםאוטובוס גדול יחיד, שי

מחירי התחבורה הציבורית. בצריך לקדם הוזלה גדולה     
סוף, ליישם את - בהקשר זה, אני מקווה שנצליח, סוף

 הדרישה, עליה נאבקנו שנים, לבטל את המע"מ על שירותי
מצב שבו למשפחה זול בתחבורה ציבורית. אסור להמשיך 

  ברכב פרטי מאשר בתחבורה ציבורית.לנסוע הרבה יותר 

  

  דב חנין באוטובוס דן עם פעילי חד"ש
     

  גם הזדמנות – א רק סכנהל
קידום רשת בהדגש  מציע לשים בתחומי המטרופולינים,     

עדיפויות דרך בנתיבים בלעדיים באוטובוסים מהירים, שיזכו 
 סעו בתדירות גבוהה.ילתחבורה ציבורית וברמזורים, וי

-אביב-, כשהייתי מועמד לראשות עיריית תל2008בשנת     
רשת  -בעיר", שבמרכזה תכנית "מהיר היפו, הצענו את 

אוטובוסים מהירים לפתרון מידי וזמין של בעיות התחבורה 
במטרופולין גוש דן. לצערי הגדול, הכיוון הזה לא התקבל, 
וכעת אנחנו נמצאים בתחילת העבודה על מה שמכונה "הקו 

  האדום" של רכבת תחתית/קלה. 
אינני נלהב מהפתרון שנבחר. הוא משלב את החסרונות     
רכבת תחתית (עלויות גבוהות וזמן הקמה ארוך) עם  של

החסרונות של רכבת קלה (איטיות בנסיעה). אבל לאחר 
אפעל כדי שהוא יקודם במהירות  שהפרויקט יצא לדרך,

התוואי  לאורךרבית, וכדי לסייע לנפגעים הרבים יהמ
זרת קרן עב המתוכנן ובשוליו (דיירים, בעלי עסקים, ועוד)

ידי רכבת, גם -סיבה שבני אדם יידרסו על אין שום .פיצויים
 אם היא קלה.

העבודות על הרכבת הקלה מחדדות את שאלות התחבורה     
במטרופולין גוש דן. כמו תמיד, משבר הוא לא רק סכנה, 

לים כדי לנצל את המשבר אלא גם הזדמנות. אנחנו פוע
דרוג משמעותי של שירותי התחבורה הציבורית לקידום וש

. בהקשר זה, גם העברנו בכנסת, במהלך במטרופולין
אינטנסיבי ומהיר, חקיקה המאפשרת אכיפה אפקטיבית של 
איסור על נסיעה ברכב פרטי בנתיבי התחבורה הציבורית. גם 
כאן, החקיקה הזו מבטאת, בסופו של דבר, בחירה חברתית 
ופוליטית. רק כאשר ניתן יתרון מובהק לפתרון הציבורי על 

  ית, ניתן לפתור את בעיית התחבורה.פני האופציה הפרט
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   הפוך בוז'יהפוך 
  

   – בהתבטאויות קיצוניות "ביטחוניסטי"להידמות לימין ההרצוג מנסה 

  איימן עודה מדגים איך צריכה לדבר אופוזיציה שמאלית אמיתית
  

  

  טל מאיר גלעדימאת 

  
תוקף את ראש הממשלה  יצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגיצחק הרצוגיו"ר האופוזיציה     

ר סבעקבות אירועי הדמים בירושלים ובגדה המערבית. המ
ממשלת נתניהו איבדה " :טחוןינתניהו חלש בב –שלו ברור 

שראל", כתב אזרחי י את השליטה על השטח ועל ביטחון
והציע צעדים חריפים , ) בחשבון הפייסבוק שלו8.10( הרצוג

". סגר מוחלט על כל שטחי יהודה ושומרון" ובראשם הטלת
לכל אורך גל  יו"ר מפלגת העבודהדברים דומים השמיע 

עים האחרון, "שוב נתניהו עושה קולות של עשייה האירו
כשתקף את נתניהו על כך שלא  24.9-במקום לעשות", אמר ב

העביר את "חוק הטרור" מהר מספיק. ברגעים אירוניים 
לא ניתן היה להבחין בין הביקורת של כמו זה, במיוחד 

עידן  "כעת תםשאמר  – נפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנט הרצוג לבין זו של
  ).1.10( "ת מעשיםהדיבורים, הגיעה ע

  

  אופוזיציה רק בשם
סרטון בו הלמעשה, מבחירת השם "המחנה הציוני", דרך     

מחיל המודיעין מתפארים בכך שראה את של הרצוג חבריו 
ועד לתגובותיו לאירועים  ,הערבים "מבעד לכוונת"

דומיו על קו בנתניהו ובהאחרונים, הרצוג מתחרה 
 טריסטי וימני.ימיל

שמאחורי הצהרותיו של הרצוג התועלתיים השיקולים     
ברורים. הוא פונה ימינה כדי לבסס את מעמדו בקרב מצביעי 
מרכז וימין. הוא מטיף ל"חיסול הטרור" במקום לרגיעה כדי 

 אפשרית טחוניסט לקראת התמודדות עתידיתילהצטייר כב
מצליח  ינוא הטקטיקה הזו נכשלת. הרצוג אבלמול נתניהו. 

להתחבב על אנשי ו טחוניסטימית של בליצור לעצמו תד
מחזק בדבריו את הנחות הבסיס של  , אך הואהמרכז- הימין

  אלטרנטיבה.  ןממשלת נתניהו במקום ליצור לה
באופן אירוני, נתניהו הוא זה שמצטייר כמתון כאשר הוא     

דוחה את הסיסמאות המלחמתיות של חברי הממשלה. 
כך אסון לפיהשיקולים הטקטיים של הרצוג הופכים 

אסטרטגי. כאשר יו"ר מפלגת העבודה מדבר מתוך דף 
 שר שאר חברי מפלגתו שותקיםהמסרים של נפתלי בנט, וכא

יכול הימין , במקרה הטוב או מצטרפים למקהלה במקרה הרע
שלשמאל אין דרך חלופית. האם ניתן להתלונן אחר  לטעון

 שאין אלטרנטיבה ל"ניהול הסכסוך", הסבורים הכך על אל
כלומר להמשך הכיבוש ולדיכוי שאיפות העצמאות 

 הפלסטיניות?

    

  אפשר גם אחרת
יו"ר האופוזיציה מועל בתפקידו, אבל ישנם אנשי   

, , , , זהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןאופוזיציה שמבצעים את תפקידם נאמנה. 
נגד הריסות בתים  יצאההסלמה. היא פני זהירה  מה ,למשל

תפקיד  המילאבגדה המערבית ונגד אותה תאוות נקמה ש
   ). 5.10( מלחמת עזהע כל כך בסחרור לקראת מכרי

, שילב בדבריו (חד"ש, הרשימה המשותפת) איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה    
ניתוח של המצב ושל  גםהדרדרות במצב ופני מ גם התרעה

הסביר  ,. מעבר למסרי הרגעה חשובים)5.10(החלופה לו 
ל ונוכחותו בגדה המערבית "כי פעולות צה ,הרשימהיו"ר 
"הכיבוש  .שובה לאלימות אלא הגורם הראשי להתאינן 

. עודהימשך ללא התנגדות", אמר והנישול לא יכולים לה
"העם הפלסטיני לא יוותר על זכויותיו במולדתו גם אם 

סיום  – הפתרון ידוע. יכויהכיבוש יסלים את הטרור ואת הד
שבירתה  1967הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית בגבולות 

ומימוש כל הזכויות הלגיטימיות. זו  ירושלים המזרחית
  .הערובה היחידה לביטחון וליציבות של שני העמים"

הדברים פשוטים וידועים. אין בהם התחכמות טקטית,     
מסוגל  ינואלא קו מדיני יציב וניתוח ברור. ואם הרצוג א

לבקר את מדיניות  רואה לנכון ינולאמץ אותו, אם הוא א
יו"ר האופוזיציה פנה את כס הממשלה משמאל, אז ראוי שי

     יכולים לתפקד כאופוזיציה.ה הלטובת אל
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  הגירשת וגם ירשת? 
  • המדינה מתכננת לפנות את אום אל חיראן כדי לבנות במקומו יישוב יהודי

  ניתן פשוט לשחזר אותה בכל פעם מחדש - אין כבר צורך להכחיש את הנכבה 
  

  

  נעה לוי מאת 
  

 

אום אל חיראן הכפר לא סביר ולא הגיוני שהסיפור של 
סביבו  וסגיישיתבמקום  .מושמע בווליום כל כך נמוך

, הוא נותר סיפור צדדי מעגלים רחבים ומסיביים של התנגדות
באופן זועק לעזרה העוול הזה בהחלט  –אכן כן . ושולי

  מתרחשות במחוזותינו. הפלאות מיוחד, גם ביחס לשאר ה
חיראן. -מחאה באום אלרוע יבא השתתפתי לאחרונה

של  םאיש, אורחים מבחוץ ותושבי 100-רוע השתתפו כיבא
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןהכנסת ישובים שבסביבה, ביניהם חברי של ר והכפ

 סיורב .(מרצ)    תמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברג(חד"ש, הרשימה המשותפת) ו
את הבולדוזרים שהציבו בגבעה ממול כדי ראינו  בכפר

נבנות הההריסה הצפויה. הראו לנו את התשתיות  אותת עלל
להקים על אדמות  מתכווניםש ,מסביב לישוב החדש "חירן"

  י ההריסה. מיד אחר הכפר
" אמר לנו עומדים להקים מרכז מסחרי אתעל הגבעה הז"    

אבל אותנו התושבים , תושב הכפר, "ראאד אבו אלגיאןראאד אבו אלגיאןראאד אבו אלגיאןראאד אבו אלגיאן
ד גם הצביע על מבנה ארא". הנוכחיים לא חיברו למים

 5חוות בודדים של משפחה אחת בת  –ואדי הסמוך וב
למשפחה בנו כבישי גישה, תשתיות מים, חשמל, "נפשות. 

הנפשות שמעליה לא  500הכפר בן בזמן שנט, וכל זאת אינטר
  ."שנות קיומו 60שירות כלשהו מהמדינה בכל בזכה 

מדובר בבנייה לא  מם הסתםאבל אם מגרשים אותם,     
אבותיהם של  ,שלא. עם קום המדינה זהו, –חוקית, לא? 

תושבי הכפר גורשו מהמקום בו ישבו דורות ארוכים 
תוך שבועות ספורים. לאחר ם לשבהבטחה שיוכלו לשוב 

הממשל הצבאי שוב,  העביר אותם ,שההבטחה לא קוימה
ויש  – והבטיח להם ,הכפר היום ממוקם בו אתרהפעם ל

שיוכלו לשבת על הקרקע  –מוכיחים זאת המסמכים 
ולהשתמש באדמות סביב לחקלאות ולמרעה. עד היום 

חיראן על אותו השטח, ללא הכרה -יושבים תושבי אום אל
 – כלשהםשירותים תשתיות ומדינת ישראל, ללא  צדמ
  כלום.   .בישים, מים, חשמל, חינוך, בריאותכ
  

 תירוצים או נימוקיםבלי נישול 
מתכנית יותר רך אפילו מופ חיראן-הסיפור של אום אל

כפרים הבלתי מוכרים בנגב. את אום ה 37ת פראוור לעקיר
רוצים להקים החיראן עוקרים אך ורק מפני שיש יהודים -אל

גבעות של  –רעיון מופרך זה ישוב על אותה הגבעה בדיוק. 
עשרה  עבוריש שטח פתוח ופנוי " .מכל עברמשתרעות חול 

דווקא בחרו אבל הם  – אבו אלגיאןאומר  –ישובים חדשים 
את השטח שלנו. ובלי לחשוב פעמיים המדינה מוציאה 

יוקם יהרס ועל אדמותיו ילפועל, בג"צ כבר אישר, הכפר 

הישוב היהודי חירן. לישוב הזה כבר התחילו לבנות תשתיות. 
 . "ווייזאפליקציית הניווט נקודת ציון באפילו יש 

היחס של הרשויות לתושבי הכפר. הוא קיצוני עוד יותר 
חיראן שמעו על התכנית להריסת כפרם -תושבי אום אל

ל חורבותיו מהתקשורת ומבית ישוב היהודי עיובניית ה
גורם לא פנה אליהם, לא הודיע להם מה  שום .המשפט

. הגורם הציבורי פיצויים או א הציע להם חלופותהמצב, ל
עקירתם הצפויה היא  גביהיחיד שמדבר עם התושבים ל

יחידת יואב של משטרת ישראל. יחידה זו הוקמה כדי לטפל 
, ראש סםסםסםסםאאאאעטיה אל עעטיה אל עעטיה אל עעטיה אל עבבדואים בנגב באופן ייחודי. לדברי 

י מוכרים בנגב, שוטרי היחידה מגיעים מועצת הכפרים הבלת
. ןבעצמ ןלהרוס את בתיה ןלבתי המשפחות ודורשים מה

הדרישה מלווה באיומים: "אם לא תהרוס את הבית בעצמך 
נבוא ונהרוס לך אותו, ותוך כדי נרסק אותך ואת משפחתך, 
ואת חשבון ההוצאות של ההריסה נשלח אליך". בעקבות 

הרסו את בתיהן במו ידיהן,  איומים אלה מספר משפחות כבר
  והתפנו ללא כל פיצוי או עזרה.

  צילום: נעה לוי

 שחזור של הנכבה
ביותר   הטובהחיראן הוא ההדגמה -המצב של אום אל

ת ערבים מכפרם, כדי להקים לשנמה, 2015 מודל ציונותל
ניתן  :ם. אין כבר צורך להכחיש את הנכבהעליו כפר ליהודי

   מחדש.וט לשחזר אותה בכל פעם פש
תושבי אום חייבים לעמוד לצד  –אני פונה אל הקוראים     
לחשוב דבר עם כל מי שיכול להקשיב, וחיראן. חייבים ל-אל

להרים את קול המחאה גם  כיםדר בדברבאופן יצירתי 
החלטות מתקבלות בתל אביב ובירושלים, ולא הבמרכז, כי 

ים מגיעהרוע המחאה הוא רגע של תקווה. האנשים יאבנגב. 
 .רק בשיתוף פעולה לחולל שינוי פועלים במסגרתו יכוליםהו

  עלינו. מוטלתהאחריות 



 6בעולם /

  
  

מפלגה מראשי ה ,נאסיף-מארי דבס
  :הקומוניסטית הלבנונית

  

חודשיים למחאה 
העממית 

  והדמוקרטית
  
מחאה העממית בלבנון זה חודשיים ברציפות שתנועת ה    

חרף המכשולים שמעמידה בפניה  מוסיפה לפעול
מנסים  יה הפיננסית. נציגי האוליגרכיה השולטתהאוליגרכ

יסאינפורמציה ות מסעות דבכל כוחם לעצור את הגל באמצע
מעצרים ובייחוד באמצעות נגד מנהיגי המחאה, דיכוי אלים, 

  איומים כלפי עובדי המדינה לבל יצטרפו למערכה. 
גלים פעילי המחאה בפני יש לציין את הנחישות שמ   

הבנות האיומים וההתקפות. המחאה היא למעשה תגובה ל
 –טאיף" "הסכם  –) 1990שנחתמו בתום מלחמת האזרחים (

ליטיות במסגרת המשטר לקדם רפורמות פו והי ותשאמור
לקיבוען של המסגרות  סכםגרם הה בסופו של דברהפוליטי. 

של כלל המוסדות הממלכתיים. בהיעדר  םעדתיות ולשיתוקה
כל שינוי לעומק, אנו צפויים להמשך המחאה תחת הסיסמא 
שהונפה עוד ביומה הראשון: "מדינה חילונית ורווחה 

  תית".  חבר
  

  מה עומד ביסוד המחאה?
כאמור, הסכם טאיף גרם לכך שמוסדות הציבור הפכו    

למסגרות המתקיימות על בסיס עדתי והמעניקות הטבות 
מקורביהן לרבות לקבוצות הפוליטיות השונות שבשלטון, 

 כך הפכו החשמל, המים ואפילו האשפה ואף למנהיגן.
וקתם לקבוצות למקור לגריפת רווחים עצומים על ידי חל

 –ים, תחת האמירה השונות והפיכתם לשירותים מופרט
 "."פרטי זה יעיל

שירות הבנקים הפרטה גורפת שאינה ויודעת שובע בזו     
העולה על רוחם ככל הגדולים והמוסדות הפיננסיים העושים 

במהרה ויחד  עם נכסי המדינה. במקביל, החוב הציבורי גדל

מהאזרחים מצאו את עצמם  שליש. עולה שיעור העוני עמו
הגעתם  בייחוד צעירים ונשים. בעקבות - עוני מתחת לקו ה

 4.5למדינה בת  של יותר ממיליון וחצי פליטים מסוריה
נוסף לחצי מיליון פלסטינים שמזה שנים מיליון האזרחים, 

  המחסור המוני.  - רבות שורדים בקושי במחנות הפליטים
תולדה של  - הפוליטי המצב רק החמיר בעקבות המשבר     

התמוטטות המשטר המבוסס על קומבינה בין "מכובדים" 
סונים, שיעים ונוצרים שניסו להקים "מיני מדינות" בתוך 

  המדינה הלבנונית.
 

  דרישות המחאה
בבירור שהציבור דורש  עולה מסיסמאות תנועת המחאה    

העובדה שראשי המחאה אינם  רפורמות עמוקות. זאת על אף
בעיות המבניות של החברה הלבנונית הל לם עם כמתמודדי

 ם להחליף את ההנהגה הקיימת בהנהגה חלופיתואינם דורשי
  עקבית.- שמאלית

חברתי -כדאי להזכיר את המצע הפוליטיזה, בהקשר     
השבת סמכויות  :מצה המחאה ובו כמה נקודות חשובותשאי

לאקולוגיה  בייחוד בכל הנוגע לסביבה, -לרשויות המקומיות 
ן פתרון מהיר לבעיות מתשפכים; בולטיפול באשפה ו

 שינוי במנגנוני המוסד לביטוח סוציאליהחשמל והמים; 
עוד  , מימוש הזכויות לעבודה, לחינוך ולדיור.ומדיניותו

 םולמות השכר והצמדתשינוי כללי של סדורשת המחאה: 
על  -צעירים הזכות לעבודה עבור המימוש ליוקר המחיה; 

  קידום זכויות הנשים.ו ,ת לעצור את הגירתם ההמוניתמנ
זאת, נוסף לדרישה להגדרת לבנון כמדינה חילונית     

שינוי מן היסוד של החוקים החלים על מוסדות המדינה לו
 יחד עם זאת,והמבוססים על החלוקה הדתית והעדתית. 

קיימים חילוקי דעות סביב שאלות חשובות כגון הפיכת כל 
ושריון  18בחירה אחד, מתן זכות הצבעה בגיל  לבנון למחוז

  כולל הבכירות והנבחרות.  - מקום לנשים בכל הדרגות 
  

  הסכנות האורבות הן רבות
 לגניזתחילוקי הדעות סביב התכנית הפוליטית אינם עילה      

ה הנוכחי של לבנון מהווה צעד מצע מינימום זה, שבמצב
בוי העמדות גדול קדימה. חילוקי הדעות הם ביטוי לרי

  הפוליטיות, אבל גם להרכבה המעמדי של המחאה.
יש לקחת ברצינות את מה שדורשת המחאה. יש בתוכה     

הרוצים "קיצורי דרך", היכולים לפגוע במטרותיה 
אחדותה. מה שמביא אותנו לבדוק מהן הסיבות לפיהן בו

  . 2011-כשלו המחאות הפוליטיות בלבנון מאז החלו ב
ליטיקאים טרם אמרו את המילה האחרונה ולא כמו כן, הפו    

עשו שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לפצל, 
ובסופו של דבר: להכשיל את המחאה. יש אף גורמים זרים 

שגרירויות זרות (ובהן השגרירות  םחת, ביניהלהבוחשים בק
גורמים ממלכתיים שבאמצעות מעצרים כן ו ,האמריקאית)

ילים. גם ידידי ישראל בלבנון שבים מנסים להפחיד את הפע
ומזהירים בפני "חדירת גורמים שמאלנים" ואף קוראים 

  "להגן על לבנון מהאויב הפנימי".
אבל  -כך שסכנות רבות אורבות. נכון, יש להגן על לבנון     

חיצונים החפצים להחלישה ולפצל אותה. ה ויביהדווקא מא
מן חברתי ינוי רה של לבנון מכל שליטה זרה יחד עם שושחר

יעד  -היסוד הם הערובה להקמת מדינה דמוקרטית וחילונית 
 הניצב כעת קרוב מתמיד.

 קטעים מתוך מאמר שפרסמה הרשת הדמוקרטית הערבית

 2015באוקטובר  2- ב
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  תערוכה יוצאת דופן בקנדה:
  

דיור להמאבק 

-כמערכה אנטי

   קפיטליסטית
  

, רבשבוע שעבשפורסמו  ,בפורטוגללפי תוצאות הבחירות     
. אמנם, מפלגות ברוב בפרלמנט מפלגות השמאל זכו

פורטוגל המכהן פדרו  הקואליציה הימנית של ראש ממשלת
למנט) או חברי פר 99מיליון קולות ( 1.9 השיגופסוס קואליו 

קולות הבוחרים לעומת ב 6%ירידה של  זו, אך 37%
ת, לעומת זא. הבחירות הקודמות ואובדן של הרוב בפרלמנט
וזכתה  16%- מפלגת האופוזיציה הסוציאליסטית עלתה ב

חברי פרלמנט  85מיליון בוחרים.  1.7בקולותיהם של 
  מקולות הבוחרים.  32% -סוציאליסטים נבחרו 

"מערך ה רשםול הרב ביותר בקולות הגידאת שיעור     
גדל ). מספר חברי הפרלמנט של המערך Blocoהשמאלי" (

לעומת הבחירות הקודמות).   197%של  עליה( 19-ל 8-מ
 ירוקים רשמה גידול מתוןלהמפלגה הקומוניסטית בין החזית 

 16חברים (לעומת  17בסיעה יכהנו בתמיכה ומעתה 
ט הקומוניסטים מספר חברי הפרלמנבפרלמנט היוצא). 

  .2002-בפורטוגל גדל בהתמדה מאז הבחירות שנערכו ב
ליציאה הקומוניסטים והמערך השמאלי, הקוראים כי יצוין     
יחד זכו  ,יםכאנטי קפיטליסטי םעצמ יםמגדירהוש היורו ומג
מקולות הבוחרים. לנתון זה יש להוסיף אחוז נוסף  21%-ב

א עברה את של ,של המפלגה הקומוניסטית של העובדים
היא מצדדת ביציאה מגוש היורו גם אחוז החסימה, אך 

תכנית הצנע הניאו ליברלית של לומתנגדת בחריפות 
, ולכן מושבים 230בפרלמנט של פורטוגל  הממשלה הימנית.

כעת השמאל יכול  מושבים. 116פחות להוא רוב ל התנאי
אך המפלגה  ות לשלוט בפרלמנט ולהרכיב ממשלה.בקל

ית מתנגדת בתוקף לכל ברית עם המפלגה הסוציאליסט
 ,לשתיהןהמשותפת  ,התנגדותהחרף  –הקומוניסטית 

  .היוצאת ניות הכלכלית והחברתית של הממשלהילמד

  על בחירות וכדורגל
ומדוע במדור תרבות אנו מציינים את תוצאות הבחירות?     

כי לפי הפרשנים בעיתונות בליסבון, השייכות המפלגתית 
אהבתם של בני פורטוגל בקשר אמיץ  בשמאל קשורה

לכדורגל: "נולדים אל תוך קבוצת כדורגל ולא נוטשים אותה 
דפוסי  גם הדינמיקה של ,עד לקבר". כך, לפי אותם פרשנים

שכונות . מגמה זו בולטת במיוחד בבמדינהההצבעה 
  . "הציפורִניםמהפכת  "ובשיכונים שנבנו אחרי 

רועים שהגיעו לשיאם סדרת אי מהפכת הציפורנים כללה    
במהלכם  .1974באפריל  25-לפני יותר מארבעה עשורים, ב

התקוממו חיילי הצבא יחד עם קציניהם נגד הדיקטטורה 
התקוממות ה. 1932ששלטה במדינה מאז הפשיסטית 

וכמעט ללא שפיכות רחבה הסכמה עממית התחוללה תוך 
דמים. שמם של האירועים נגזר מכך שהחיילים במהפכה 

הקצינים הזוטרים   ציפורן בקני רוביהם. נשאו פרחי
ל והחיילים שעמדו במרכז ההפיכה/מהפכה היו ברובם הגדו

 ,בניגוד לפיקוד הבכיר אנשי שמאל ואף קומוניסטים. זאת
לאסטרטגיה הבינלאומית של  בטבורוקשור  שהיה

  מפריאליזם האמריקאי. האי
  

  ולא –כן, חורבות  –בתים 
שנים של משטר פשיסטי ומלחמות קולוניאליות עשרות     

 ,בין היתר ה וגרמו,עקובות מדם באפריקה רוששו את המדינ
להגירה המונית. העובדים שנותרו בשכונות העוני שבפרברי 
הערים (כגון בליסבון) או במרכזן (בעיר פורטו) הבינו היטב 

  .זה הזמן לשינוי מן היסודש
שיצאו מן  וני ומפלגות שמאלתוך שיתוף פעולה עם ארג    
 פתחו ,תמיכת הסטודנטים באוניברסיטאותבו ,מחתרתה

זכות ה למען מימוש -העובדים בשורה של מאבקים, ביניהם 
שיסטי, אדיור. ועדי השכונות, שפעלו במחתרת בעידן הפל

ו במחאות קולניות החל ,יחד עם פעילי שמאל וסטודנטים
שיסטי הקודם אוהמוניות נגד אוזלת היד של המשטר הפ

 דמוקרטית החדשה בכל הנוגע לרמת החיים שלהוהממשלה 
שאלת לובייחוד  רווחה החברתיתלמשפחות העובדים, 

  הזכות לדיור.
 הציגהמוזיאון לאדריכלות במונטריאול שבקנדה     

תמורות ה אודות בחודשים האחרונים תערוכה מקיפה על
שחלו בדיור הציבורי בעקבות פעילויות המחאה ושילובם 
של אדריכלים צעירים, סטודנטים מהפכנים ומתכננים 

שהתפתחה בפורטוגל באמצע  בתנועה הציבורית הרחבה
  . של המאה שעברה 70-שנות ה

לאו" התפתח  – חורבות ,כן – סיסמא "בתיםבמה שהחל     
 קפיטליסטי-במהרה לגל מאבקים בעלי אופי אנטי

בהשתתפות תושבי השכונות. אך המוחים לא הסתפקו 
  ,ים מהממשל החדשי, הם דרשו פתרונות מיידבמחאתם

פגע שיכנה בתושבים לבין החשש היסס בין תמיכה ש
ון וספסרי הנדל"ן. המאבק נשא פרי באינטרסים של בעלי הה

מצד שני, נהיו "אדומות", ומצד אחד שכונות שלמות  –
ותית (של תושבים, אדריכלים וסטודנטים), עבודה התנדבב
מחאה בלתי פוסקת, נבנו תוך במימון ממשלתי מועט וב

אלף יחידות דיור. זאת, תוך שמירה על אופי  40מספר שנים 
רתית של תושביה, איכות גבוהה של השכונה, הלכידות החב

בנייה, חידוש אדריכלי והשתתפות פעילה של דרי הבתים 
    העתידיים בתכנונם.

א"ד   
        עוד על התערוכה:עוד על התערוכה:עוד על התערוכה:עוד על התערוכה:
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תיעוד נכון הוא כלי רב עוצמה במאבקים חברתיים     
את המאבק באופן אפקטיבי  ופוליטיים. הוא מאפשר להציג

ר ב. הוא נותן גם את האפשרות להעבייותר לציבור הרח
יווח עצמאי לתקשורת, להשתמש בתיעוד כראיה בבית ד

  היום הציבורי ולשנות מדיניות.  להשפיע על סדר כןהמשפט ו
, במקרים של אלימות משטרתית במהלך הפגנה אך    

אי יציבות  לעיתים קרובות לא ניתן להשתמש בצילומים בשל
 המצלמה, צילום מרחוק, או מעורבות פעילה של הצלם

כדי לתעד בצורה איכותית אירועי מחאה, האגודה  באירועים.
צילום לתיעוד הפגנות ומחאות.  לזכויות האזרח תקיים סדנת

הפעילים  ם הדרכה משפטית לגבי זכויותזאת, בשילוב ע
  צילום באירועי מחאה.  מהלךב

מנחי  .במסגרת הסדנה יערכו שני מפגשים ותרגול בשטח
, אורן זיואורן זיואורן זיואורן זיו, צלמת ועורכת מקצועית וקרן מנורקרן מנורקרן מנורקרן מנורהסדנה הם 
חברים בקולקטיב הצילום שניהם  –מקצועי  צלם ועורך

  "אקטיבסטילס". 
הקרוב  יום שישיהמפגש ראשון של הסדנה יתקיים ב     

והמפגש השני ביום  14:00 -  09:45בין השעות: ) 16.10(
 14:00 - 9:45 השעות בין )30.10בעוד שבועיים ( שישי

תל אביב  75אגודה לזכויות האזרח, נחלת בנימין משרדי הב
אך מותנית  ,ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ).3 (קומה

  .פיםמשתת 15-מוגבל ל בהרשמה מראש, ומספר המקומות
  :לפרטים נוספים ולהרשמה

http://www.acri.org.il/he/35672  
  

ת"א ביקרה אצל -משלחת מק"י

  והד הפועל שהותקף ואושפזא
אביב של המפלגה הקומוניסטית -משלחת סניף תל    

, אוהד הפועל יורי סלדצקייורי סלדצקייורי סלדצקייורי סלדצקי) אצל 8.10הישראלית ביקרה (
א, המאושפז בבית החולים איכילוב. סלדצקי נפל קורבן ת"

לפעילים בכנופיית "לה פמיליה" (קבוצת אוהדי בית"ר 
ירושלים), שאחד מהם הכה אותו בפטיש בראשו ופצע אותו 

  קשה.
  

  והוועד תפצה את ההסתדרותה חבר

פגיעה בהתארגנות עקב  
 

 יב קבע כי חברת "דיןאב-בית הדין האזורי לעבודה בתל    
בהתארגנות עובדיה בהסתדרות ותפצה  פגעה "שיווק וקליה

ושניים מעובדיה  את ארגון העובדים, את יו"ר ועד הפעולה
   אלף שקל. 100-ב

 דוכנים לממכר 50-"דין שיווק וקליה" מפעילה כ    
  שיווק    רשתות  בסניפי   יבשים   ופירות תבלינים  פיצוחים, 

  
  

בכל דוכן מועסקים בין ואושר עד.  גדולות כגון שופרסל
  עובדים.  200-כ רחבי הארץבשניים לשבעה עובדים, ו

מהעובדים חתמו על טפסי  לאחר שלמעלה משליש    
יא ההצטרפות, ההסתדרות הודיעה להנהלת החברה כי ה

ואולם, מהלך ההתארגנות נתקל בקשיים רבים  .הארגון היציג
עובדים פן יחתמו הזהירו  מצד "דין שיווק וקליה", שמנהליה

בברוטאליות את  על טפסי ההצטרפות להסתדרות, והרחיקו
 הנהלת החברה הודיעה ם.דוכניהנציגי האיגוד המקצועי מ

, מי שהוביל את הליך ההתארגנות מרדכי (מוטי) גולןמרדכי (מוטי) גולןמרדכי (מוטי) גולןמרדכי (מוטי) גולןל
הזמני, כי החליטה לפטרו. כמו  ומשמש כיו"ר ועד הפעולה

להנהלת  עני עובדים נוספים, מיד לאחר שנודכן פוטרו ש
  החברה כי חתמו על טפסי ההצטרפות להסתדרות. 

 פגעהשהלת החברה הגישה עתירה נגד הנההסתדרות     
 טוכמכרטוכמכרטוכמכרטוכמכר- - - - אופירה דגןאופירה דגןאופירה דגןאופירה דגןבהתארגנות. השופטת  באופן חמור

שהיא  כי "מדובר בהפרעהבפסק הדין בחודש שעבר  הקבע
מן החמורות, ואשר השלכותיה על ההתארגנות, לפחות 

דין שיווק "כי  ,עוד בפסק הדין נקבע ".בשלב זה, הן קשות
אלף שקל בגין פגיעה  55-תפצה את ההסתדרות ב "וקלייה

אלף שקל  35-מוטי גולן ב בהתארגנות, את יו"ר ועד הפעולה
ופוטרו  ואת שני העובדים הנוספים שלקחו חלק בהתארגנות

  שקל כל אחד.  5,000-ב -
  

  פיגוע פאשיסטי בטורקיה
נפצעו בפיגוע פאשיסטי  260ו ועוד מפגינים נהרג 130- כ    

 תכך דיווחה מפלג –) 10.10כפול באנקרה, בירת טורקיה (
). שני הפיצוצים אירעו סמוך HDPהעמים הדמוקרטית (

של האיגודים המקצועיים לתחילתה של עצרת המונית 
למען עבודה, שלום ודמוקרטיה, ובדרישה וארגוני שמאל 

  במזרח המדינה. לשים קץ ללחימה נגד המיעוט הכורדי
  

החל המסיק המשותף 

 ישראלי- פלסטיניה
 )10.10(ובשבת  ,החל מסיק הזיתים בגדהשעבר שבוע ב    
. זו ראשון בעונה ישראלי-פלסטיני תקיים מסיק משותףה

. דיר תתקיים בכפר דיר איסתיא שבנפת סלפיההמסיק 
, צפונית לכפר 5066ממוקם בקטע הדרומי של כביש  יאתאיס

בשלוש השנים האחרונות . להתנחלות רבבה חארס וסמוך
ם בנחל קנה הוכרזו כשמורת טבע והכרחלק מכרמי הזיתים 

   .של הכפר נמצא בסכנת עקירה
  

הקרוב שבוע בסוף ההמעוניינים להשתתף במסיק     
כולל העדפות  ובשבועות הקרובים מוזמנים להודיע מראש

  09-7670801או  050-5733276  ל:א של ימים ותאריכים
  


