
 

  

  אזרחי ישראל,  הפלסטיניםהמאבק של יוזמה חדשה שואפת לחבר בין 

 הרשימה המשותפת, לבין המאבק המזרחי לשוויון תחת
      

, פעילי שמאל מזרחייםקבוצה גדולה של     
במשכן הכנסת , נפגשו ביניהם פעילי חד"ש

של הרשימה  ) עם ח"כים14.2בשבוע שעבר (
הכנסת של הם חמשת חברי יובינ ,המשותפת

יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה,  :חד"ש
חנין, יוסף ג'בארין סלימאן, דב -עאידה תומא

   .ועבדאללה אבו מערוף
  

, בה נכחו חברי כנסת מכל ארבע פגישהה    
 הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת,

גדי אלגזי  ופעילי שמאל מזרחיים בולטים כמו
מתה של פתיחה להקאות אורלי נוי, מסמנת ו

לחבר בין יוזמת "מזרחית משותפת", שמטרתה 
הציבור הפלסטיני בישראל והנהגתו לבין הציבור 

 וחלשות אחרות בחברה בישראל. היעדוקבוצות מ המזרחי,
המשורר כפי שכתב ת" לנוע מסולידריות לשותפו"א וה

  ., מיוזמי ההתארגנותאלמוג בהר
  
  

ין בהדגשת הקשר התרבותי ב היוזמה לא מתמצה    
קבוצה או בסולידריות של  הציבור המזרחי לזה הפלסטיני,

כי אם מדגישה את הדיכוי ממנו  ,אחת עם קבוצה אחרת
ליברלי -הניאו סובלות שתי הקבוצות תחת המשטר

  שמובילות ממשלות הימין:
  
  

המציאות הפוליטית והחברתית מזמנת לנו המזרחיות "    
. קורא" נכתב בקול הוהפלסטיניות סדר יום משותף

לדוגמה: הרחבת גבולות השיפוט של עיירות הפיתוח "
והערים הערביות, מאבק בכליאת היתר של מזרחים 
ופלסטינים, מאבק במערכת החינוך המסלילה והמפלה, 
מאבק במחיקת התרבות וההיסטוריה שלנו, מאבק 
באלימות המשטרה ובגזענות, השותפות בלשון הערבית 

יות לביטוי זהות, ובתרבות הערבית, הרחבת האפשרו
והתנגדות לדיכוי של אימהות חד הוריות ולאלימות 
יומיומית כלפי נשים בכלל ונשים מקבוצות מוחלשות 

מופנים למלחמה הבפרט, ומאבק בהיעדר משאבים 
-באלימות זו. מאבק משותף לנוכח מדיניות תכנון ניאו

  תהליכי  את  ולקדם   שמצד אחד מאפשרת לשמר ,ליברלית

חברי הכנסת של הרשימה המשותפת בפגישה עם יוזמי 

צילום: דוברות הרשימה המשותפת", "מזרחית משותפת  
  

 שני ומצד   ,בערים פלסטינים  תושבים עקירה של ההדיכוי ו
מתעלת את דחיקתם החוצה של התושבים המזרחים (כמו גם 

בשכונות המוחלשות תחת הכותרת של קבוצות אחרות) 
. מבלי לחצות את המחסומים בינינו לא 'התחדשות עירונית'

  ".בק יחד על סדר היום המשותףנוכל להיא
מול ממשלת נתניהו הרביעית, ממשלת התהום ועוד: "    

נשאף להתחיל את  ,המדיני, הכלכלי, החברתי והאנושי
תהליך האמת והפיוס בין הקולקטיבים הלאומיים 

ן בית וההטרוגניים, הפלסטיני והיהודי, במטרה לבנות כא
משותף. יחד נכיר בפצעים העמוקים של כל קרבנות שפיכות 
הדמים, האלימות הכלכלית והמגדרית. ברוח הקריאה של 

 'מצב מצור'המשורר מחמוד דרוויש שכתב בפתח ספרו 
ְנַגֵדל את התקווה", حالة حصار"): "نَُربِّي ا�مْل", ("("

י תרגם: מוחמד חמזה ע'נאים), עלינו לגדל את התקווה כד
  ".שנוכל להציע אותה לחברה כולה, לילדינו ולדורות הבאים

ה תקווה היא מצרך נדיר ביותר, ההתארגנות בתקופה ב    
החדשה מראה כי חיבורים בין קבוצות שונות אפשריים, וכי 

תוך יצירת קשרים מפתיעים ושבירת ההפרדות  –רק כך 
  המוכרות, ניתן להיאבק בשלטון הימני המשתולל. 

  2016 במארס 23, 12 גיליון   



  

 2תגובות /

        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  

  רגע: מי היה 'מר ביטחון'?
נמאס לציבור לשמוע את השמאל הקיצוני שמאשים את "

ישראל במצב בלי להציע פתרונות ששומרים על ביטחון 
        ".".".".ישראל

  , האופוזיציהיו"ר  ח"כ יצחק הרצוג,(

  )5.3שבע, -שבתרבות" בבאר"

  
  

  מרביצים תורה
על נשק ופיזור "פעילות מג"ב לילדי כיתה ב': הסברים 

  הפגנות".
  )8.3"הארץ", (

  
  

  בדיחה עם זקן
        

כשהייתי חייל, קיבלתי בהבנה אך בצער רב, את החובה   
לנעול נעליים מעור. תיארתי לעצמי שעובדת היותי טבעוני, 

וכמו שכולם חייבים לקצר את שערם  ישלא אמורה לעניין א
וחות, וללבוש מדים, כך צריך גם לנעול נעליים גדולות ולא נ

ולשים את האמונה האישית בצד. יום אחד ראיתי הרבה 
חיילים בבסיס בנעליים מבד ולא הבנתי מה קרה. הם הסבירו 

באב, ומותר להם להסתובב בלי נעלי הצבא, כי  'לי שזה ט
נעליים מעור. באותו באותו יום התורה אוסרת עליהם לנעול 

היא רגע הבנתי עד כמה האפליה בצבא בין דתיים לאחרים 
 גדולה.

עכשיו הדברים הולכים צעד אחד קדימה. צה"ל דורש 
את הזקן. זה לא מתאים ללוחמים   גלחמהחיילים ל

ולמדיניות הצבאית. חיילים דתיים רבים הקימו קול צעקה, 
בני הישיבות ואליהם הצטרפו רבנים ופוליטיקאים דתיים. 

תקפו ללא רחמים את שר הביטחון. טענתם כי זקן הוא סימן 
ת. השבת הוא כהודי עתיק יומין אולי נכונה, אבל גם מגוחי

שמורים סימן יהודי חשוב לא פחות, אבל הם מחללים שבת כ
בזמן ואם הם מכופפים את הדת שלהם  .להילחם להם

מלחמה, מה הם קוצפים על גילוח הזקן? אבל הרעש 
והצלצולים הם בעצם פוזה, משום שרב היחידה הוא שמתיר 

ונקל לשער שיאשר לדתיים ולא לחילוניים. את גידול הזקן, 
הצורך להשתמש בצבא יקטן, וכל אחד יוכל ש נקווה לימים

  לגדל זקן, זקנקן, שפם או שיער ארוך כאוות נפשו.

    יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

  
  

  הלפיד כבר לא מאיר
אי אפשר שבגלל שיקולים פוליטיים קטנים לא יהיה "

מצהיר פה שעל אף שאני  למדינת ישראל שר חוץ. אני
 ופוזיציה אתמוך בכל מי שתבחר, יש מספיק אנשיםבא

ראויים בממשלתך, תבחר מי הכי טוב לתפקיד ותמנה אותו. 
  ".בשנים האחרונות פגיעה קשה כל הבריתות שלנו נפגעו

  )7.3במליאת הכנסת,  יש עתיד, יאיר לפיד, יו"ר ח"כ(

  

  טראמפלאוהד נוסף 
פיע בפני הרב יוסף מזרחי, מחזיר בתשובה שמרבה להו"

ונחשב לשנוי במחלוקת, החליט  ,קהלים יהודיים בארה"ב
. הוא דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב לתמוך במועמדותו של

אתם יודעים למה אני אוהב את טראמפ, בגלל שהוא ' :אמר
אני מתפלל ומקווה שהוא ישפר  ,איש ישר יש לו דעות ישרות

לט טוב ייק קצת את הרטוריקה שלו בנאומים, וכך המסר שלו
יותר והוא יבחר לנשיא, אבל מצד אחר, כל טיפש בארה"ב 

ייבחר לנשיא, אז מיד תתחיל מלחמת גוג  יודע כבר שאם
השם באמת רוצה,  ומגוג, אני מאמין שבעוד שנה נדע מה

מזרחי עורר סערה לפני מספר  .'ומה צופן לנו העתיד הקרוב
 נרצחו ליון אישישש מכי חודשים כאשר טען כי האמונה 

בשואה אינה נכונה, ובסה"כ נרצחו אולי אלף יהודים כל 
  '".יהודים 'אמיתיים היתר לא היו

  )28.2("בחדרי חרדים", 
  

  

  חתונה קתולית
אתה, אדוני ראש הממשלה, אתה מוליך את ישראל לעבר "

ערבית עם עתיד - לאומית, מדינה יהודית-עתיד של מדינה דו
אתה, במקום   .סטין-של רוב ערבי במדינת ישראל או ישרא

סוף -ובאומץ להתגרש סוףלהוביל אותנו בגבורה 
מוביל אותנו לחתונה קתולית איתם. חתונה  - סטיניםמהפל

  ."ששמה בסכנה את הרעיון הציוני כולו
  )7.3בכנסת,  ,העבודה מפלגת מזכ"ל  ,(ח"כ חיליק בר

  

  

  התורה מרביצה
"כולם כועסים על ראובן ריבלין שלא מזמן התקשט בתואר 

שיא המדינה'. כלומר, לא ממש כולם. יש איזה אחוז של 'נ
  שמאלנים אוהבי ערבים ואנטי דתיים שדווקא אוהבים אותו".

  )2016ירחון לבית היהודי", מארס  -(חיים ולדר, "השבת באילת 
  
  

  משיגנע 
מאזור  2016במרץ  17- "שקיעת ארה"ב תחת המים תתחיל ב

ט השלטון לידי אגם מישיגן! בקרוב יעביר נתניהו את שרבי
  מלך המשיח!"

  )8.3הארץ" (מודעה ב"
  

  

  לא חשבנו אחרת
ישראלי ממני. הייתי במצעד התמיכה בישראל -אין יותר פרו"

בכל משא ומתן לשלום, . ונכדים יהודים בניו יורק. יש לי בת
לי אהשני יחשוב שאני נייטר שבו כולם רוצים, חשוב שהצד
  ".יחסית כדי שנוכל להשיג הסכם
        )11.3טראמפ, "ניו יורק טיימס",  (דונלד

        

: ברשימתו של ראובן קמינר בגיליון הקודם, "המשחק תיקוןתיקוןתיקוןתיקון
צ"ל הסעודי", נפלה טעות בסוף הפסקה הראשונה: 

  "הממלכה הוואהבית" ולא כפי שנכתב.



  

 3/  חברה   
 

  הורסים את המחקר החקלאי
  היא מתנה נוספת לסגור את מכון וולקני ההחלטה

 לבעלי ההון ולקבלנים של ממשלת הימין 

חוקרי מכון וולקני הכריזו     
) על 16.3בשבוע שעבר (

סכסוך עבודה בעקבות 
כוונתו של שר החקלאות 
אורי אריאל (הבית היהודי) 
לסגור את המכון ולהעתיק 

ת בית דגן את פעילותו מצומ
זוכים  החוקריםלגליל. 

 סתדרותהתמיכתה של הב
  במאבקם.

  

 ,ד"ר משה ראובנידברי ל    
יו"ר הוועד הארצי של סגל 
המחקר במנהל המחקר 
החקלאי, תכנית העתקתו 

 תורםההלכה למעשה סגירה של המכון,  יאשל מכון וולקני ה
. הוא אמר כי סירב חקלאות הישראליתתרומה משמעותית ל

עמם, עד שלא תרד מסדר יום  שר החקלאות להיפגשלבקשת 
לשר שיגר ראובני  .הממשלה הצעת המחליטים בנושא

 בו ציין כי החוקרים הופתעו להתבשרש מכתב החקלאות
התכנית לסגור את מכון וולקני, תחת  בדברלפני כשבוע 

לצפון במטרה לחזק את הגליל",  הכותרת "העתקת המכון
  ".דיור במרכזובכך גם "לפתור את מצוקת ה

  

כי תכנית זו נמצאת  הופתענו ללמוד מאמצעי התקשורת"    
בפועל היא סגירת מכון וולקני  בשלב מתקדם, ומשמעותה

מכון . "והמתת המחקר החקלאי בישראל", כתב ראובני
מביא הרבה הוולקני הוא אחד המוסדות המובילים בעולם, 

ר מחק שנה של 95למדינה. המכון חוגג השנה  כבוד וגאווה
המכון לא מפסיק ל. ופיתוח לטובת אזרחי מדינת ישרא

לשכלל את התוצרת החקלאית שאנו אוכלים יותר מתשעה 
ולהרוס המוסד הזה מעוניינים לסגור. לסגור , ואת עשורים

כזה צריך מאה שנה", הוא ד ניתן בהרף עין, לבנות מוס
 .הוסיף

ור בסיכום המכתב הזהיר ראובני את שר החקלאות: "לא    
המחליטים לישיבת הממשלה,  נחישותך להביא את הצעת

 ראוי שתוצג לך מראש משמעות החלטתך, שכן שמך ייחרת
על דגל הפגיעה במחקר החקלאי בישראל. אנו מבקשים 

החלטתך היא חיסול הלכה למעשה  להבהיר לך כי משמעות
האנושי  של פעילות מכון וולקני, המבוסס בעיקרו על ההון

  ".ו ומחקריו אשר לא יתנו יד ליוזמתךשבו, על חוקרי
  

ה"דאגה לפריפריה" של השר אריאל העלתה בקרב עובדי     
שמדובר בעוד תירוץ כדי חששות כבדים המכון ומנהליו 

 קבלנים ולהפריט את המחקר החקלאי.למסור קרקע בזול ל
במוסדות להשכלה ברשת "אקדמיה" של חוקרים ומרצים 

 המכון למדעי החייםמ רנדייסבכתב פרופסור מיכאל גבוהה 
 העברה היא שם מכובס לסגירת": אוניברסיטה העבריתב

דבר שכל הקהילייה המדעית צריכה להתנגד לו  – המכון
בתוקף. מכון וולקני הוא אחד ממכוני המחקר הממשלתיים 
הבודדים ויש לו תפקיד משמעותי ביותר. סגירתו מסיבות 

ה לדורות. יהיה בכיתפוליטיות וכלכליות קצרות טווח 
המחקר במכון במהלך השנים היה מבין הגורמים המרכזיים 
להפיכת החקלאות בישראל לאחת המתקדמות ביותר 

אבק בצורה אפקטיבית יצריך לחשוב כיצד ניתן לה... בעולם
   ."בפגיעה זו בתשתית המחקר בארץ

תהה:  ,עודד שוסיובעמיתו באוניברסיטה העברית, פרופ'     
אמת רק כדי לחזק את הפריפריה? הרי ברור וכל זה ב"

  ."דונם אותם רוצים להפשיר לבניה 3000-שמדובר בכ
  

  לאן הולך הכסף ו

  המיועד לפריפריה
  

של התקיים דיון בוועדת השקיפות ) 15.3בשבוע שעבר (    
בנושא: "מדוע הממשלה מעבירה את כספי שיקום הכנסת 

התורניים  הפריפריה למרכז? שקיפות בתקציבי הגרעינים
גרעינים תורניים הם הכינוי לקבוצת וקריטריונים לתמיכה". 

צעירות וצעירים דתיים אלה פנים". ב"מתנחלים מ
. בערים שכונות מעורבותבערביות או  שכונותב המתיישבים

פקידם הוא "שינוי דמוגרפי" (לטובת היהודים, כמובן) ת
 בעת בחירות הופכים ה"גרעינים"והטפה לחזרה לתשובה. 

  מתנחלי. -הימני "הבית היהודי"רשמיים של -למטות לא
נערך בהמשך לפרסומים לגבי הקצאת בכנסת הדיון     

 "בית היהודי"תקציבים חריגה לגרעינים תורניים המקורבים ל
משרד השיכון  מצדביישובים מבוססים במרכז הארץ 

מיליון  100והחטיבה להתיישבות, זאת מתוך תקציב בגובה 
יצוין שבשנה האחרונה  לחיזוק הפריפריה. שקלים שיועד

תקצוב הגרעינים התורניים נדד ממשרד השיכון למשרד 
החקלאות. ומה הקשר? הקשר הוא שר השיכון לשעבר אורי 

  אריאל שהוא שר החקלאות בהווה. 
ממעורבות אסף יצחקי, נציג האוצר יון התנער דב     

בהעברת הכספים: "במסגרת החלטת הממשלה  בותהחש
יתנה אפשרות להעביר הכספים גם באמצעות החטיבה נ

  . "להתיישבות
, מסרה מנהלת התחקירים במכון מולד ,ליאת שלזינגר     

מהתקציבים לגרעינים  יםאחוז 76-לחברי הוועדה ש
שיועדו לפריפריה היו קשורים באופן אינהרנטי "התורניים 

למפלגת הבית היהודי, אנחנו יודעים שמירב הכסף עבר 
ובים מבוססים. מי שעסקו בהקצאת הכספים הם לייש

מי שהשר אורי  – מקורבים של אורי אריאל. ובאופן ישיר
ן הרב דורפמ :אריאל מינה להיות אחראי על מנהלת הגרעינים

נציגת משרד השיכון  שהוא עסקן במפלגת הבית היהודי.
על כך הגיבה נציגת משרד  ודאי מכירה את הרב דורפמן..."

 .גדוליאן: "הוא הסתובב במשרד, את צודקת"השיכון רונית 
גדוליאן:  שלזינגר: "אנחנו גם יודעים שהוא חילק הוראות".

ש צוות מנהלת מי אתה? והוא אמר 'רא –"שאלנו אותו 
  ."אריאלהשר גרעינים' מטעם 



 4כנסת /
 
  

  

  

  

  

  

  שורשינו נטועים עמוק
  

  (חד"ש) ח"כ איימן עודה מאת

  יו"ר הרשימה המשותפת
  

לפני זמן מה שודרה בחדשות כתבה שביקשה לגייס את     
, החולה 6הציבור לעזור במימון תרופה ניסיונית לילד בן 

בניוון שרירים. אבל הילד הוא מרהט, ילד ערבי שקוראים לו 
לעזור להציל את חייו של מוחמד מוחמד. הזעם על הניסיון 

הערוץ התמלא באחת  הגיע במהרה, ועמוד הפייסבוק של
חברה לה ועצובה מראה מפחידזו  .בתגובות שטנה
 .הישראלית היום

שימות "עדי הוסיף: "; תנסו לתת לו ציאניד"שלומי כתב:     
אני אתרום לו רעל "לירון מיד התנדבה: " ה### עוד מחבל

גם קורל הציעה עזרה במימון ". הזמןשיהרוג אותו לפני 
יימח "מגדיר את עצמו כגזען גאה הוסיף: האיציק . ציאניד

וכך זה ממשיך וממשיך.  "שמו, להרוג אותם שהם עוד קטנים
השנאה מעוורת כך שאפילו ילד בן שש החולה במחלה קשה 

  הוא מטרה לאיחולי מוות.
ורי כשקוראים את התגובות האלה ומקשיבים לשיח הציב    

שהפך נפוץ במדינה, תוצאות הסקר שפורסמו בשבוע שעבר 
אמנם מצערות ומדאיגות אך כלל לא מפתיעות. אחת 

 מהאוכלוסייה תחצימהתוצאות הקשות ביותר שנחשפו הן ש
 טרנספר שלנו, הערביםבהיהודית במדינה תומכת בגירוש ו

  רוצים לגרש אותנו מהמולדת שלנו. –אזרחי המדינה 
  

מחוקק דב חנין הוא ה

  המצטיין בכנסת
  

 

הצליח  חבר הכנסת דב חנין, המכהן בתפקידו כעשור,    
לחוקק חמישה חוקים בקריאה שנייה ושלישית מאז כינון 

), והוא שיאן החקיקה של 2015(בסוף מארס  20- הכנסת ה
כך עולה מנתונים שרוכזו בסדנה לידע ציבורי.  –הכנסת 

כנסת  ההישג של חנין מתבלט על שום היותו חבר
מהאופוזיציה, ולכן במקרים רבים הצעותיו צפויות להיפסל 

ממשלה בידי סיעות הקואליציה הימנית או  במידית 
 באמצעות ועדת השרים לענייני חקיקה. 

בין החוקים שעליהם חתום חנין: חוק אומנה חדש,     
שמטרתו לעגן את זכויותיהם של ילדים באומנה (יוזמה של 

וק להארכת תקופת החופשה לכל שנת ח"כ קארין אלהרר); ח
עבודה אצל מעסיק (יוזמה של ח"כ רחל עזריה מכולנו); חוק 
העלאת סכום המחיר הבסיסי בדיור הציבורי, שיגדיל את 
ההנחה לדיירי הדיור הציבורי שירצו לרכוש את דירתם 
(יוזמה של ח"כ איתן כבל); וחוק הנותן לבית המשפט 

לנסיעה בחוף, להטיל  סמכות לאסור שימוש ברכב ששימש
  ארוכה. קנס על הנהג ואף לשלול את רישיונו לתקופה 

גירוש של ב ),!( חצי מהציבור היהודי תומך בטרנספר      
יזרקו מבתיהם יאוכלוסייה שלמה, גברים, נשים וילדים, ש

ויהפכו לפליטים. האם זה לא מפחיד אתכם? המפלצת 
שליטה.  יצאה מכללשמנהיגי הימין יצרו במו ידיהם 

הממשלה והיושב בראשה הם המכתיבים את הטון והציבור 
 לצערי נוהר אחריהם. 

נועם חומסקי אמר כי: ״לאומנות  קיצונית, פחד, גזענות      
וקנאות דתית; אלו הן הדרכים למשוך אנשים, אם אתה מנסה 

יניות שלמעשה מיועדת לארגן בסיס המוני של תמיכה במד
 ".למחוץ אותם

אבל את המחיר  ,נתניהו הוא להטוטן של הסתה ושנאה    
לא רק האוכלוסייה הערבית כי אם  יםדרכו משלמ שגובה

 כלל האזרחים המדינה. 
אנחנו פה ולא הולכים לשום מקום. זו  –חשוב להבהיר     

האדמה, שורשינו ההמולדת שלנו, אנחנו חלק מהנוף ו
  נטועים עמוק במקום ואינם ניתנים לתלישה.

  
  

 ק השקיפות בדיור הציבוריחו

  לקראת אישור
לקריאה  בשבוע שעברעדת הכלכלה של הכנסת אישרה ו    

, שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דב חנין (חד"ש
בדיור   הדייר   זכויות   חוק    ןוקילת  המשותפת)    הרשימה
לפי  שיזמה והובילה בשעתו ח"כ תמר גוז'נסקי. .הציבורי

חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח  ההצעה שאושרה,
עד לשוכרים (זכאי הדיור הציבורי ומקבלי סיוע בשכר דירה) 

דיווח חצי שנתי בשפה ביולי כל שנה,  15-בינואר ו 15
פשוטה וברורה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים 
ששילמו ומידע על חובות ואופן חישוב שכר הדירה. כמו כן 

החלטות שהתקבלו בעניינם  גביל יכלול הדיווח מידע נוסף
האפשרויות העומדות לגבי של הזכאים לדיור ציבורי ו
  לרשותם לערער על ההחלטות. 

תקופת זכאות  םסתייעומדת להעוד נקבע כי במקרים בהם     
תחויב חברת הדיור הציבורי לשלוח על  ,להנחה בשכר דירה

 כך הודעה לשוכרים חודשיים לפי המועד. עוד נקבע כי מי
יקבל  ,שהגיש בקשה לקבלת דיור ציבורי והוא עומד בכללים

יום ממועד הגשת  30על כך הודעה ממשרד השיכון בתוך 
 הבקשה.

כי לדייר תהיה זכות לפנות ולקבל  ,במקביל קובע החוק    
ו מתוך תיקו האישי. במקרים בהם במידע ומסמכים הנוגעים 

ורי תצטרך חברת הדיור הציב ,נדרשים תיקונים בדירה
להמציא לדייר, עוד לפני התיקון, פירוט של עלותו, שיעור 
ההשתתפות העצמית הנדרשת והסכום לתשלום. הצעת החוק 
צפויה לעלות בקרוב לאישור סופי במליאה ותיכנס לתוקף 

 חצי שנה לאחר פרסומה ברשומות.
ח"כ חנין, המכהן גם כיו"ר עמית בשדולת הדיור בכנסת,     

תייחס לדיירי הדיור הציבורי כאזרחים מסר: "הגיע הזמן לה
בעלי זכויות ולא כנתינים של שלטון עריצות. זכותם של 

זכויותיהם וחובותיהם, ועדכונים  גביהדיירים לקבל מידע ל
שוטפים. אי אפשר להמשיך ולהשאיר אותם טרף 

"מהפכת השקיפות בדיור  ,לבירוקרטיה חסרת לב". לדבריו
לספור את הפניות של  הציבורי עומדת לצאת לדרך. קשה

דיירים שלא יודעים את הזכויות שלהם, אנשים שפתאום צץ 
 ,כבר שנים בלי שבכלל יודעו על כךמצטבר הלהם חוב ענק 

ועוד המון בעיות אבסורדיות הנובעות מהעדר שקיפות ומתן 
מידע. הגיע הזמן להתחיל להתייחס לדיירי הדיור הציבורי 

  ".ם של שלטון עריצותיות ולא כנתיניכאזרחים בעלי זכו
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מק"י מזהירה מפני 

תכניות המלחמה 

  של נתניהו בלבנון
        

המפלגה המפלגה המפלגה המפלגה     של הוועד המרכזי שלשל הוועד המרכזי שלשל הוועד המרכזי שלשל הוועד המרכזי של    החמישיהחמישיהחמישיהחמישיהמושב המושב המושב המושב             
    ....10.310.310.310.3- - - - בבבב    בחיפהבחיפהבחיפהבחיפה    נערךנערךנערךנערך    ))))מק"ימק"ימק"ימק"יהקומוניסטית הישראלית (הקומוניסטית הישראלית (הקומוניסטית הישראלית (הקומוניסטית הישראלית (

מזכ"ל המפלגה הח' עאדל עאמר הגיש דוח כולל שבו מזכ"ל המפלגה הח' עאדל עאמר הגיש דוח כולל שבו מזכ"ל המפלגה הח' עאדל עאמר הגיש דוח כולל שבו מזכ"ל המפלגה הח' עאדל עאמר הגיש דוח כולל שבו 
התייחס להתפתחויות הפוליטיות בזירה המקומית התייחס להתפתחויות הפוליטיות בזירה המקומית התייחס להתפתחויות הפוליטיות בזירה המקומית התייחס להתפתחויות הפוליטיות בזירה המקומית 

יר מחוז ת"א של מק"י יר מחוז ת"א של מק"י יר מחוז ת"א של מק"י יר מחוז ת"א של מק"י והאזורית. יו"ר המושב היה מזכוהאזורית. יו"ר המושב היה מזכוהאזורית. יו"ר המושב היה מזכוהאזורית. יו"ר המושב היה מזכ
עד המרכזי קיבל את ההחלטות עד המרכזי קיבל את ההחלטות עד המרכזי קיבל את ההחלטות עד המרכזי קיבל את ההחלטות ווווהח' אלי גוז'נסקי. הוהח' אלי גוז'נסקי. הוהח' אלי גוז'נסקי. הוהח' אלי גוז'נסקי. הו

        הבאות:הבאות:הבאות:הבאות:
        

        
  

מק"י מזהירה מפני ההצעות האמריקאיות   •
לחידוש המו"מ המדיני בין ממשלת ישראל 

המבוססות על סחיטת הכרה  – ףלאש"
פלסטינית בעקרון "מדינת הלאום" היהודית 

השמטת זכויות הפליטים הפלסטינים. על ו
מק"י מתריעה כי הצעות אלו נועדו לרוקן את 
המו"מ מראש מכל תוכן אמיתי ומכל 
אפשרות להגיע להסדר מדיני צודק. הבסיס 

הקמת מדינה פלסטינית  ואלפתרון הצודק ה
 ,שבירתה ירושלים המזרחית ,עצמאית

מדינת צד ב, 1967ביוני  4-בגבולות ה
ישראל; פירוק ההתנחלויות והגדר; שחרור העצירים 
והאסירים הפוליטיים; ופתרון צודק לשאלת הפליטים 

  .194הפלסטינים לפי החלטות האו"ם, ובראשן ההחלטה 
  
 

מק"י דוחה את החלטות מועצת מדינות המפרץ והליגה   •
ארגון חיזבאללה כארגון טרור. המקור ההערבית לסווג את 

והפוליטי, של הטרור  חומריהעיקרי, הרעיוני, ה
סעודיה,  –אקציה יהוא משטרי הר ראזובסטי הפונדמנטלי

טורקיה וקטאר. תגובתם של ארה"ב וישראל להחלטות אלה 
מצביעות על עומק שיתוף הפעולה ומפגש האינטרסים בין 

 – אקציה באזורילבין כוחות ומשטרי הרהאימפריאליזם 
רואה בהתנגדות הלבנונית איום ההציוני  הממסדובמיוחד עם 

ה שלה. הוועד המרכזי מדגיש אסטרטגי לתוקפנותה ולהגמוני
ארגון חיזבאללה הוא היותו חלק הכי המאפיין העיקרי של 

ולתוקפנות  מכוחות ההתנגדות הלבנוניים לכיבוש
המפלגה הקומוניסטית הלבנונית,  יחד עםים, יהישראל

; וחלק מהכוחות 1982שהתניעה את ההתנגדות בשנת 
ר אקציה ולטרויהמתנגדים לתכניות האימפריאליזם והר

  הדמים בסוריה.
 .הוצאת האזרחים ממעגל העימות -תה ונותרה יעמדתנו הי    

טי המדינה, כי היא ימאתגרת את מדיניות קברנהזו העמדה 
את הטרור כלפי  ,חושפת את התוקפנות של צבא הכיבוש

העם הפלסטיני ועמי האזור, ואת האסונות שמדיניות זו 
 ראל.ממיטה גם על האזרחים היהודים והערבים ביש

מתקפת ההסתה הפרועה על עמדת מק"י וחד"ש נגד   •
מדיניות משטרי המפרץ, אותה הוביל נתניהו אישית מעל 
בימת הכנסת, היא חלק מההידרדרות הפשיסטית ומהמתקפה 
על האוכלוסייה הערבית והמרחב הדמוקרטי. הצד השני של 

הוא התכניות התוקפניות של ממשלת  מטבע פשיסטי ואות
בתהליך הפוליטי  בלההקשר של חנתניהו נגד לבנון, גם ב

לסיום המלחמה בסוריה. מק"י מזהירה מפני תכניות 
  המלחמה של נתניהו בלבנון.

  
 

מק"י מגנה את מסע ההסתה המתמשך נגד האוכלוסייה   •
מובילה הממשלה ואליו  , אותונבחריהנגד הערבית ו

וחות מהשמאל הציוני. מק"י מזהירה מפני מצטרפים כ
דמוקרטית, ובמיוחד מפני "חוק -החקיקה הגזענית והאנטי

ית נועדה לבודד ההדחה". המתקפה על האוכלוסייה הערב
להשפיע על המפה הפוליטית בישראל, ממנה אותה ולמנוע 

להנציח את שלטון הימין, ואת ברית ההון  בדרך זוו
  והמתנחלים.

  
 

לחיזוק מק"י ליום האדמה, קוראת  שנה 40 של המועדערב   •
אחדות המאבק של האוכלוסייה הערבית מול 
הסלמת מדיניות האפליה הלאומית, מול 
הריסת הבתים, הפקעת האדמות וההתניות 

התכנית לפיתוח הכלכלי. מק"י קוראת  גביל
להעמקת שותפות המאבק עם כל הכוחות 

קדמים והדמוקרטיים בחברה הישראלית תהמ
ד מדיניות זו. המפלגה קוראת להשתתפות נג
ת לרגל יום האדמה, יווסיבית בפעילאמ

 23-ובמיוחד בכנס שמארגנים מק"י וחד"ש ב
  בסכנין. במארס

  
 

הלחצים על חברות הפעלת מק"י מברכת על המאמצים ו  •
כגון חברת  –ההתנחלויות ממסחריות המרוויחות מהכיבוש ו

ינים הבינלאומיים וקוראת להגברת הקמפי  - G4Sהשמירה 
מאבקו הצודק נגד עם לסולידריות עם העם הפלסטיני ו

-הכיבוש והדיכוי. מק"י מברכת על הכנס שהתקיים בנצרת ב
), וקוראת להגברת BDSהחרם ( תבנושא תנוע בפברואר 26

ערבי משותף נגד הכיבוש והגזענות ולמען -המאבק היהודי
ת, הצדק שלום צודק בין שני העמים, על בסיס ערכי החרו

  והשוויון.
  

 

מלאה עם מאבק המורים מק"י מביעה סולידריות   •
מקצועיות -תומכת בדרישותיהם האיגודהפלסטינים, 

הצודקות, ומזהירה כי רמיסת מעמדם ופגיעה בכבודם של 
פגיעה בוטה בדורות הפלסטינים  יאהמורים הפלסטינים ה

  הצעירים ובעתידו של העם הפלסטיני.
  

 
במחוזות  תהניכר תהארגוני התנופהל מק"י מברכת ע  •
סניפי המפלגה בכל הארץ, וקוראת להעמקת התפקוד בו

העומדים על  הארגוני ומינופו לרמת האתגרים הפוליטיים
המפלגה והחזית  שלהמרכזי  תפקידן הפרק, ולחיזוק

בהנהגת האוכלוסייה הדמוקרטית לשלום ושוויון (חד"ש) 
  שראל.הערבית ובהובלת הכוחות המתקדמים בי
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ברזיל לשעבר לולה אנשי  

מחריף המשבר 
  הפוליטי בברזיל

  

ומנהיג מפלגת העובדים השלטת, נשיא ברזיל לשעבר     
התמנה בשבוע שעבר  הדה סילב "לולהלואיס אינאסיו "

 ף.הנוכחית, דילמה רוס לשר בממשלתה של הנשיאה )16.3(
שופט פדראלי ניסה למנוע את המינוי ובסוף השבוע שעבר 

אות אלפי תומכי הנשיאה והנשיא לשעבר יצאו ) מ19.3(
לרחובות במדינה הגדולה. ממפלגת העובדים נמסר כי 

  די להפיכה". –לפחות שני מיליון מפגינים קראו "די להדהה 
 

  יןשביתות עובדים בס לג
, בעקבות הימשכות המשבר סין מאטה שעה שכלכלת    

מיחה צ יותר משני עשורים של ולאחר הקפיטליסטי העולמי, 
מהירה, פורצות שביתות ומחאות של עובדים ברחבי 

בתחילת צ'יאנג קבע -ראש ממשלת סין לי קההמדינה. 
בין  - 2016ג של סין בשנת "לתל יעד צמיחה גמיש החודש

   .7%-ל 6.5%
ליעד הצמיחה ולא  טווח קבעהפעם הראשונה בה נו ז     

ה ברציפות בה ממשלת סין ימוחלט וזאת הפעם השנימספר 
ומכרות   םמפעליכאשר  לה.יעד הצמיחה ש מורידה את

 ,םוהטבות, מפטרים עובדים או נסגרי מעכבים משכורות
   .מעמדית מנסים להשיב מלחמהוהעובדים לעתידם  חוששים

 לונגמאיהממלכתית ים בחברת הכרייה אלפי עובדים זועמ    
את אחת ההפגנות הנועזות ביותר בשבוע שעבר קיימו 

קריאות נגד המושל  שלום שכר, בה קראובמחאה על אי ת
דיוני הקונגרס העממי ב שתתףה שעה ההמחוזי, אשר באות

צ'יינה לייבור " ארגוןהן. בבייג'י מדי שנה הלאומי הנערכים
שביתות  2,700- תיעד יותר מ ", הפועל בהונג קונג,בולטין

. 2014-ם ממספרן ביבשנה שעברה, יותר מכפל והפגנות
-החריפה, עם יותר מ ראה שהמחאהבחודשים האחרונים נ

 בינואר לבדו. עובדים הפגנות  500

  
כתב אישום בגין הלבנת הון,  לולהלאחרונה הוגש נגד     

אף נעצר ליממה הוא ו ,במדינה במסגרת פרשת שחיתות
הגנה מפני ההליך בלשר הוא יזכה "לחקירה". עם מינויו 

ת יובמסגרת פרש כתב האישום הוגש .הפלילי המתנהל נגדו
  . חברת הנפט הממלכתית הענקית "פטרובראס"ב שחיתות

תמיכה,  83%עם  2010), שסיים את כהונתו ב־70לולה (    
הבטיח לאחר שחזר לביתו מהחקירה כי יילחם בהאשמות 
והכריז בעצרת גדולה "אין בי פחד". לתומכיו אמר כי נפל 

מעמד  אישכ וקורבן למניפולציה של הימין שהופנתה נגד
  .יו"ר ועד העובדים בתעשייה הרכב לשעברכים והפועל

בתולדות  עד כה הולידה חקירת השחיתות, הגדולה     
בממשלה  פוליטיקאים חמישיםברזיל, האשמות נגד כ

התביעה קשרו  ובכירי עולם העסקים. לטענת ובאופוזיציה
ומחברות הנדל"ן והיזמות הגדולות  "פטרובראס"בכירים מ

במשך יותר מעשור כדי לנפח חוזים, בהזרימם  במדינה קשר
 .של בכירים בממשל חלק מהרווחים הלא חוקיים לכיסיהם

את הקריאות להתפטרותה נוכח רוסף דחתה יצוין ש     
אין זכות  יש"לא .השחיתות והמשבר הכלכלי במדינה פרשת
להתפטרות של נשיאה שנבחרת בצורה חוקית",  לקרוא

משבר פוליטי,  ביצירתבימין יה אמרה. היא האשימה את יריב
הימניות שלדבריה הזיק לכלכלת ברזיל. מפלגות האופוזיציה 

החלטה בקונגרס  אישוראת רוסף באמצעות  מבקשות להדיח
 2014בחירתה בשנת  בדיעבד של ביטוללחלופין דרך או 
   .שימוש לא חוקי לכאורה בכסף עקב

 ואטא הולה לתפקיד הדומה לראש ממשלה זומינויו של ל    
חיזוק לאגף השמאלי בממשלה. זאת, לאחר פיטורי שר 

ליברלית בתגובה -האוצר ג'ואקים לוי, שדגל במדיניות ניאו
, בין היתר, צאהכתובברזיל,  למשבר הכלכלי ההולך ומעמיק

  המשבר הקפיטליסטי העולמי.של 
קשר  העובדים טוענים כי למינוי של לולה אין תבמפלג      

"תפנית במדיניות הכלכלית  לדבריהם, ,זולאשמות נגדו. 
ת ההשקעות קלכיוון של העמ –והחברתית של הממשלה 

ץ המשק מן וליבתשתיות ובמגזר הציבורי", כאמצעי לח
משבר משפיע גם על שכנותיה של ברזיל ובייחוד על ההבוץ. 

  ארגנטינה שלה קשרי מסחר נרחבים עם שכנתה מצפון. 
שותפתה של  מצדרוח המינוי של לולה התקבל בקורת     

מפלגת העובדים בממשלה: המפלגה הקומוניסטית של 
. המפלגה אף קראה לקיים הפגנות המוניות PCdoB)( ברזיל

-כדי "לעצור את ניסיונות ההדחה והפיכה של הימין הניאו
  ".רצון העםבניגוד לנגד הממשלה הנבחרת וליברלי 

תה בקריאה לפריש) 13.3מאות אלפים יצאו לרחובות (    
המחאה הגדולה ביותר זו הייתה  .הנשיאה דילמה רוסף   של

בגל ההפגנות נגד הממשלה, שנחלש בשנה שעברה אך 
בעקבות חקירת השחיתות בסביבתה  התגבר פעם נוספת

בין המפגינים: תושבי השכונות האמידות . הקרובה של רוסף
שקראו בין המפגינים ובני שכבות הביניים המבוססות. יש 

  .ת סדר", במילים אחרות: לבצע הפיכה צבאיתלצבא "לעשו
קומוניסטי אחד והתמיכה המסויגת  גלחרף התמיכה של פ    

התאחדות הסטודנטים של  בממשלה, איגודים מקצועייםשל 
המפלגה תנועת האיכרים ללא האדמה הגדולה, של ו

שאינה תומכת בממשלה,  )PCB(הקומוניסטית הברזילאית 
ממשלת מפלגת העובדים ונגד  נגדחזית סבורה שיש להקים 

הבורגנות ומפלגותיה. עמדה דומה הציגה המפלגה 
  .PCR)הקומוניסטית המהפכנית (

  

  פרים דוידיא
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רץ למרחקים 
  ארוכים

  

  על ספרו של אברום בורג, 

  'הנה ימים באים', הוצאת דביר
  

  

  נסים ברכהמאת 
  

  

, 1945אברום בורג, יליד     
במשך שנים חבר כנסת  היה

מטעם מפלגת העבודה, ואף 
כיהן כיו"ר הכנסת. הוא בנו 
של יוסף בורג, מנהיג 

מפד"ל, ההציונות הדתית ו
רבות לאורך ושר בממשלות 

השנים. כתיבתו של בורג 
מוקדש לילדיו, הבספר זה 

היא מלאכת מחשבת, גם אם 
לעיתים היא מלווה בסתירות 
מובנות. יש בה כבוד, אהבה 

צד בוגעגועים להוריו, 
והפרקטיקה  ות עם הרעיונות והמורשת הפוליטיתעימ

 . והתרסה נוקבת מולם הפוליטית שלהם
ר, שאינו חוסך מעצמו ביקורת ללא מורא ובגילוי לב נדי    

, מתאר אברום את דרכו רבת השנים בפוליטיקה חדה
צעדיו הראשונים כפעיל ולוחם שלום  מספר עלהישראלית. 

במסגרת שלום עכשיו, שבאחת מהפגנותיה המפורסמות 
 נפצע מרימון שהשליך בריון ימני והרג את אמיל גרינצווייג.

ס לצרפו למפלגת בורג מתאר את מהלכיו של שמעון פר    
 והעבודה ולקדמו כצעיר מוכשר תוך רתימתו למסורת

האופורטוניסטית. בתפקידיו נחשף הפוליטיקאי הצעיר 
למדיניות הכזב והריקבון של הממשלה ולמעשי הפשע של 

סתגל לשיתוף פעולה ההכיבוש. אך למרות ביקורתיותו, הוא 
 עם אותו ממסד.

 

 התנתקות מהממסד
רוכים, תחביב שאימץ בורג, הביאה הריצה למרחקים א    

אותו לעשיית חשבון נפש ותרמה להחלטתו להתנתק 
י ממהממסד הקיים. הוא התפטר מכל תפקידיו הפוליטיים ר

הקיים, ובתוך  המעלה, ונתן ביטוי לביקורת שלו על השלטון
או היפרדות מעברו הפוליטי לא הייתה  זוכך על עצמו. 

מות ייסודי עם כל הפרות עי כי אםהתכנסות בדל"ת אמותיו, 
דת, ישראליות, כיבוש  םבנושאיבדיון הקדושות השולטות 

ודמוקרטיה. בורג מתווה דרך לצעידה בשבילים דמוקרטיים, 
בדרך וחשוב מכל  ,גזעניים, שוחרי שלום ושוויון- אנטי

 פלסטיני. - ליישוב הסכסוך הישראלי
עמדתו, אותה הוא פורט בספר, כוללת התנגדות חד     

מעית לכיבוש, הכרה בזכויות הלאומיות של העם מש
הפלסטיני, הדגשת ההכרח שבהפרדת דת ומדינה, גישה 

לאומנות, ותמיכה במאבק מדמוקרטית משוחררת מגזענות ו
לשוויון מגדרי וחברתי. בהנמקותיו משתמש בורג לא פעם 

מתוך המסורת התרבותית היהודית, בדגש על  הנמקותב
אנושיים והשוויוניים במסורת זו, ההיבטים ההומאניים הכלל 

 החשוכים.  הותוך שלילה של היבטי
בורג, ששימש בעבר כראש הסוכנות היהודית, שולל את     

מגדירה את מדינת ישראל כמדינה ההגישה המדינית השלטת 
של רוב יהודי. יתר על כן, הוא שולל את הדרישה מיהודים 

  .בתפוצות לראות במדינת ישראל את מדינתם
 

 ודל האירופיהמ
יש לו גם חזון לעתיד מדינת ישראל והפלסטינים (הגם     

שהוא מדגיש שכרגע חזון זה עשוי להיראות כאוטופיה). 
ין זה היא הניסיון האירופי לאחר ינקודת המוצא לעתיד מדומ

הוא צופה בחזונו פתרון קונפדרטיבי יה. ימלחמת העולם השנ
הישראלית והפלסטינית. אפשר להסכים  –בין שתי הישויות 

, אך אין ספק שזה חזון מעניין עמו ואפשר שלא להסכים
מי שהעלה רעיון זה הרבה היה ובלתי שגרתי, אם כי כבר 

לפניו כאפשרות עתידית. היה זה המנהיג האמיץ של מק"י 
 מאיר וילנר. 

 פותחת בפניוספר שהריצה למרחקים ארוכים בורג מ    
נדמה פיתוח רעיונות. לחשבון נפש ולמרחב פורה לחשיבה, 

הוא לא רק רץ למרחקים ארוכים אלא גם מצליח תוך כדי  כי
של המסלול ולראות  חיריצה להתרומם מעל להיבט השט

ת פרספקטיבה. אני רוצה בעלרחוק מנקודת מבט גבוהה ו
 , ויחד עםיותר עמיקהגות, יבצה וכשימשיך בריכי להאמין 

הישגיו בהיותו דמוקרט, ליברל, הומניסט ואיש שלום ללא 
יפתח גם אל ההיבטים המעמדיים בחברה, אשר י –פשרות 

  בספרו. יםחסר
      

  ספר שלישי לאלמוג בהר
השלישי של קובץ השירים הסוהר", -ירים לאסירי בתי"ש    

ע שעבר. המימון אלמוג בהר, פורסם בשבווהסופר המשורר 
. באינטרנט באמצעות גיוס משאביםלהדפסת הספר הושג 

   :קובץשיר מה יום. 20וך עותקים מן הספר תרכשו  249
  

  אלמוג בהר / כותאב
  

 .ֵהַקְמִּתי ּכּוַתאּב ָקָטן ִעם ְּבִני ַּבָּסלֹון
 ִּבְבָקִרים ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי הּוא ָקם ִעִּמי ֻמְקָּדם

 ְזִּכיר לֹו ִּכי ַּבֶחֶדר ֵאין מֹוֶרהִלְלֹמד, ַוֲאִני מַ 
 ְוֵאין ַּתְלִמיד, ַרק ּתֹוָרה ְלָפֵנינּו, ַוֲאַנְחנּו ְמַׁשְּנִנים ַיַחד

  .פסוקים בעברית וארמית וערבית
 ֲאַנְחנּו ִנְזָהִרים ְּבִמִּלים ַרּבֹות, ֵּביֵניֶהן ֱאִהים
 דואללה ְוַהֵּׁשמֹות ָהַרִּבים, ּוְכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֵּכיצַ 

 ִיְרָאה ָקָׁשה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבָפָניו, ֲאִני ַמְמִּתיק לֹו אֹוִתּיֹות
 ִּבְדַבׁש, ְמַתְכֵנן ִעּמֹו ֵּכיַצד ַהּכּוַתאּב

 ִיְתַרֵחב ִעם ֶאָחיו ְוַאֲחיֹוָתיו, ְוַנְמִּתיק ַּגם ָלֶהם
 ,ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ִּבְדַבׁש, ְוא ִנְלַעג ַלִּנְכָׁשִלים

 .ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ַהְּפסּוִקיםּוְנָבֵר ַיַחד 
 ,ַוֲאִני אֹוֵמר לֹו ְּבָכל ֹּבֶקר ְּבֹתם ַהִּלּמּוד

 ָאב ַחָּיב ְלַלֵּמד ִלְבנֹו ּתֹוָרה, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַלְּמדוֹ 
 ,ַחָּיב ִלְׂשֹּכר ְמַלֵּמד ִלְבנֹו ִמְּבֵני ִעירֹו ְלַלְּמדוֹ 

 ם ָיבֹוא ַהּיֹוםֲאָבל ַאָּתה ְּבִני, ָעֶלי ִלְזֹּכר ֶׁשּגַ 
 ,ֶׁשִּתְהֶיה ַחָּיב ְלַהְרִּגיׁש ְּכִמי ֶׁשא ִלְּמדֹו ָאִביו
 ְוָאז ִּתְהֶיה ַחָּיב ְלַלֵּמד ַעְצְמ ָּכל ַהְּפסּוִקים

 ,ְוַהֵּׁשמֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ְוַהָּתִגים ֶׁשא ָחְלפּו ֵּביֵנינּו
 ה ַאַחתְוָכל ֵאּלּו ֶׁשָחְלפּו ְּבִלי ֶׁשָאַמְרנּו ִמּלָ 

 .ַעל ְמקֹוָמם ְּבַחֵּיינּו
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הישראלית, פרופ' אורי רם מתכוון להחרים את הישראלית, פרופ' אורי רם מתכוון להחרים את הישראלית, פרופ' אורי רם מתכוון להחרים את הישראלית, פרופ' אורי רם מתכוון להחרים את 

 ,אולם ....אוניברסיטת אריאל שבשטחים הכבושיםאוניברסיטת אריאל שבשטחים הכבושיםאוניברסיטת אריאל שבשטחים הכבושיםאוניברסיטת אריאל שבשטחים הכבושים
ההחלטה טעונה אישור של הנהלת האגודה וחבריה. 
פרופסור רם, סוציולוג מאוניברסיטת בן גוריון שהחל לפני 

ה חברים כמה שבועות לכהן בתפקיד ראש האגודה, שב
כאלף סוציולוגים, אמר: "יש לנו כוונה לא לשתף פעולה עם 
המוסד הקרוי אריאל". זאת כי "הוא לא בשטחי ישראל ולא 

". רם הודיע כי )מל"גהמועצה להשכלה גבוהה (הוקם על ידי 
 יפעל כדי להפוך את החלטה ו לרשמית.

"הגיע הזמן להניף דגל שחור על השטחים הכבושים.     
חיים ללא זכויות, והאגודה לא יכולה לטמון את  אנשים שם

הראש בחול, זה לא יהיה מוסרי מצדה", מסר פרופ' רם 
 לאתר וואלה. הוא מעריך שהסיכוי שההנהלה תאשר את

"יש החלטה קודמת מלפני שנים אחדות  :גבוה החלטהה
 תקבלה בהנהלת האגודהנ 2010-ברוח זו". יצוין שכבר ב

האגודה לקיים כנסים, ימי עיון או  , לפיה "אין בכוונתהחלטה
  מפגשים לימודיים במרכז האוניברסיטאי באריאל". 

  

  

 איגוד עובדים בציבור הערביסמינר 
קיים בסוף השבוע קידום שוויון בהסתדרות האגף ל    
מיועד לקידום יה הש, סמינר בבית ברל )18-19.3(, אחרוןה

ל דיאב, התאגדות עובדים בחברה הערבית. יו"ר האגף, סוהי
התארגנות עובדים  - סמינר ובמרכזו  נערךמסר כי "לראשונה 

בחברה הערבית. לשמחתנו, רבים נרשמו לסמינר, ביניהם 
  ם שזה עתה נכנסנו לעולם העבודה".צעירי

  שפרעםנערכה ב מחוז ידתעו
בעיר שפרעם נערכה  )18-19.3האחרון (סוף השבוע ב    

גה להמפשפרעם של הוועידה השישית של מחוז 
זכיר המחוז, עומר . מהקומוניסטית הישראלית (מק"י)

חאמדי, מסר לעיתון "אל אתיחאד": "הזמנו את כל פעילי 
חד"ש והמפלגה להשתתף באירוע הפתיחה. כמו כן, בעוד 

  ". רי הוועידה את כל החומרים לדיוןמועד נמסרו לצי
פאחם –יצוין שבסוף השבוע שעבר נערכה בעיר אום אל    

של מק"י. עוד צפויה להתקיים  16- חוזית ההוועידה המ
  בחיפה ועידה מחוזית בחודש אפריל הקרוב.

     

  שביתה ביום האדמה
ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל     

ביום של הציבור הערבי החליטה לקיים שביתה כללית 
במארס. על כך פורסם בעיתון "אל  30האדמה, ביום רביעי 

ליום האדמה, תיערך  שנה 40 במלאות , השביתהאתיחאד". 
 בסימן המאבק בגזענות ובממשלת הימין של בנימין נתניהו.

יום האדמה הוא יום זיכרון שנתי ומחאה בעקבות     
 ביוזמת, 1976במרס  30-השביתה הכללית שנערכה ב

האזרחים המפלגה הקומוניסטית, במסגרת מאבקם של 
למועד בו  יהם הנגד הפקעת הקרקעות. במהלך השני םערביה

פלסטינים בישראל את זהותם -מציינים האזרחים הערבים
  הלאומית ודרישתם לשוויון זכויות.

  

  עדלאידע לשחרור תאיר קמינר
לשמח ולתמוך בהפגנת עדלאידע  "בפורים הזה נגיע    

", כך נמסר מרשת מסרבות. העדלאידע בתמיכה בתאיר
 ,ר קמינרנית הכיבוש תאיתיערך בדרישה לשחרורה של סרב

 29-ובתמיכה בסרבנית איידן קטרי, שתתייצב בבקו"ם ב
  בחודש ותסרב להתגייס.

- בתל אביב, בפינת רחובות קינג ג'ורג' ובןהאירוע יתקיים     
ות נ"מוזמ :16:30במארס, בשעה  24ביום רביעי ציון, 

עליכן או לצבא ומוזמנים להגיע מחופשות לרמטכ"ל האהוב 
הביא: מסכות, רעשנים, כובעים, יש ל הכי מוסרי לדעתכן!

 נצנצים ורוח חג". גם פעילי יש גבול ייקחו חלק במחאה. 
"אמרו לי שאני מתנערת מאחריות לביטחונה של מדינת      

רואה את כל בני האדם כשווים הישראל. אבל כאישה 
וחושבת שחייהם חשובים במידה שווה, אני מתקשה להאמין 

כתבה " פנה אך ורק ליהודיםל עוד הוא מובטיעון הביטחון כ
  קמינר בהצהרת הסירוב שלה.

  

שוברים שתיקה תקיים סיור בחברון 

 בליווי חיילים ששירתו בעבר בעיר
באפריל, סיור  1תנועת שוברים שתיקה תקיים ביום שישי,     

בעיר חברון בליווי חיילים ששירתו בעבר בעיר. מהתנועה 
בגדה המערבית  העיר השנייה בגודלה אנמסר כי "חברון הי

אשר בליבה התנחלות ישראלית. הסיור חושף את תוצאות 
 עקרון ההפרדה והשליטה הצבאית בעיר".

סים וידוע המשטרה ובאוטובי"הסיורים מתקיימים ב    
מרכבת מרכז  8:00אינם ממוגנים". ההסעה יוצאת בשעה ש

  באותו מקום. -  16:00אביב והחזרה היא בשעה -בתל

: והרשמהלפרטים 
http://www.shovrimshtika.org/tours/2?tid=404 


