
   

  בשלטון ובממשלה המתלהםהימין : ביסוס ליברמן לשר הביטחוןמינוי 
בין ראש הממשלה          

נתניהו לבין אביגדור 
ליברמן, יו"ר ישראל 
ביתנו, לא שוררת אהבה 
רבה. יומן השנה החולפת 
נוקד באמירות מכפישות 
משני הצדדים. אך 
האינטרסים גברו, יעלון 

וצה וליברמן נבעט הח
  להשתתף בשלטון.  הוזמן

  

נתחיל באינטרסים     
על מתווה הגז המעמדיים. 

השערורייתי, שעיצב 
נתניהו בשיתוף פעולה מלא עם החברות נובל אנרג'י 
 האמריקאית ודלק בבעלות יצחק תשובה, אמר ליברמן

אני חושב שההסכם הוא טוב. אני תומך בו ": ביוני השנה
 ליברמןית, ו". כידוע, ההסכם טרם אושר סופבכל ליבי

  בפנים יבטיח את אישורו וביצועו.

דומים גם בעומק וברוחב קשריהם עם  נתניהו וליברמן    
שלטון -טייקונים. שניהם מממשים את הפרקטיקה של הון

הן בענייני מדיניות והן בכל הנוגע למימון מסעות 
הם הוא ביניהבחירות ורווחתם האישית. החיבור הפוליטי 

טייקונים אמריקאים ואירופים  אפוא בניית מערך של
  אירופה).  -(בדגש על אוליגרכים ממזרח

  
  

מריבותיהם של נתניהו וליברמן לא הסתירו את הדמיון     
הרב בשנאתם לסדרי שלטון דמוקרטיים ובעיקר לחופש 

' ארץ נהדרת'ביטוי ולביקורת. הדמות של ליברמן בתכנית 
לכולם ) הכריזה: "כשאני יהיה ראש ממשלה, 19.1.08(

  יהיה חופש ביטוי. בהתחלה". 

הצורח "עונש  ,מבחינת נתניהו, הבוטות של ליברמן    
מוות!" בכל הזדמנות, עולה בקנה אחד עם הרצון שלו 
 כראש ממשלה למחוק מסדר היום הציבורי את התרעתו

מפני "יד קלה בשבוע שעבר של שר ביטחון המודח יעלון 
  על ההדק, התלהמות ונקמנות".

נתניהו שותף נאמן  אצממשלה, ימחבר היברמן לב    
 לעמדותיו ולאמירותיו הגזעניות נגד האזרחים הערבים

ליברמן במערכת הבחירות  ת. סיסמונגד עצם אזרחותם

 "אריאל - 2015לכנסת 
  פחם  אל  אום  לישראל,

הדהדה באמירה של  לפלסטין"
נתניהו ביום הבחירות עצמו: 
"המצביעים הערבים נוהרים 

  בכמויות אדירות לקלפי". 
השותפות המחודשת     

ליברמן אינה מבטלת -נתניהו
ניגודים אישיים, שכן ליברמן 
 חותר להיות ראש הממשלה

ליברמן . במקומו של נתניהו
כיהן כשר בממשלה במשך  כבר

כעשור (שר התחבורה 
לת שרון השנייה; שר לעניינים אסטרטגיים בממשלת בממש

מאז אולמרט; שר החוץ בשתי ממשלות של נתניהו). 
הבחירות האחרונות, הוא ארב לשעת כושר כדי לשוב 
לשותפות עם נתניהו, אך בתפקיד שר הביטחון, שיסייע לו 

  ביטחוני. ידימולעצמו לבנות 
 לכן צפוי שבשנים שנותרו לממשלה הנוכחית עד    

ינסה לסחוט את לימון השותפות  הםלבחירות, כל אחד מ
לתועלתו. נתניהו מצפה שליברמן ימשטר את קציני הצבא, 

לצייץ שנשקפות סכנות אפילו כך שאיש מהם לא יעז 
לדמוקרטיה משיח המונע בשנאה, בשיסוי ובהפרדה 
(כניסוחו של יעלון). ליברמן, כשר ביטחון ראשון שהוא גם 

בלט בקיצוניותו אפילו בממשלת הימין מתנחל, מקווה להת
לחזור לליכוד, אם יעריך  אולי גםהמתנחלי הנוכחית, ו

    שבדרך זו יקל עליו להתמודד על ראשות הממשלה.
כל הימין המתלהם בשלטון, גובר עוד ר שכא ,בתנאים אלה

יותר הצורך החיוני בשיתוף פעולה בין שוחרי השלום, 
ממשלת  להבסתרבים, השוויון והדמוקרטיה, יהודים וע

  ליברמן ולמען מדיניות אחרת וממשלה אחרת. -נתניהו
  

) תיערך בת"א הפגנה נגד 28.5במוצ"ש הקרוב (
חד"ש, מרצ, שלום -שלטון הימין בהובלת מק"י

  עכשיו, עומדים ביחד, לוחמים לשלום ועוד. 
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 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        
  

  מהי ציונות...
"מה בעצם אומרת ציונות היום? הציונות אומרת מלחמה. 
ציונות היא צה"ל ומסעות לפולין. זה מה שנשאר ממנה, ועם 
הדבר הזה אני לא מוכן להזדהות. גם יהדות המצטמצמת 

  לקרקע ולשואה היא לא היהדות שלי".
  )6.5(המשורר אלמוג בהר, "ידיעות אחרונות", 

  

  מן המפורסמות
        

אינטל, חברת השביבים האמריקאית שסניפיה פרושים     
. 1974-בעולם, הקימה את המפעל הראשון שלה בישראל ב

היא התנתה את השקעתה זו במענקים נדיבים ובהטבות מס 
לפי החוק לעידוד הון, אך גם בהסכמה של הממשלה ושל 

הטבות ההסתדרות, כי העובדים בו לא יהיו מאורגנים.  ה
וההסכמה המבוקשות ניתנו בתירוץ שהן ירחיבו את 

 התעסוקה בפריפריה, והמפעל הראשון הוקם בקרית גת.
מאז, מתנהלת אינטל המאותרגת לפי אותה שיטה: להקים     

מפעלים ומרכזי פיתוח לפי צרכיה (כל תוצרת החברה 
מיועדת לייצוא), לקבל מה שיותר מענקים, לשלם מה 

אחת לעשור בערך לבצע סבב פיטורי  שפחות מסים, וגם
 עובדים.

לפי נתונים של מינהל הכנסות המדינה, אינטל ישראל     
נמנית עם ארבע החברות היצואניות הגדולות, אשר 

מיליארד שקל בשנה) ברובן אינן ממוסות  60הכנסותיהן (
כלל. כתוצאה מכך, שיעור המס שהן משלמות על הכנסותיהן 

 בלבד. 7%הוא 
שבה  2014-שנה. ב 40ת אינטל עובדת גם אחרי שיט    

 מענק והטבות מס בסכום של , וגם קיבלה,אינטל וביקשה
שקל עבור הרחבת המפעל בקרית גת וקליטת  כמיליארד

עובדים חדשים. מה שלא הפריע לה להודיע החודש, כי 
בכוונתה לעשות סבב פיטורים עולמי, ובמסגרתו לפטר כאלף 

. הפיטורים האלה נעשים מאחורי עובדים במפעליה בישראל
פרגוד עבה, שכן עובדי המפעלים אינם מאורגנים, ואין מי 

 שייצג אותם.
', על רקע 90-שם בשנות ה-סאגת אינטל הזכירה לי שאי

מערכה נגד האוצר בשל הטבות מס מפליגות שניתנו אז 
ים, אז הממונה על הכנסות -למעבידים, נפגשתי עם ציפי גל

תה, האם יש לאוצר נתונים המאששים את המדינה. שאלתי או
הטענה בדבר התועלת לכלכלה הישראלית הגלומה בהטבות 
המס למעבידים. הממונה פקחה את עיניה לרווחה ובקול 
משתומם השיבה: "זה מן המפורסמות". אני מניחה שזה מה 
גם שהיה משיב לי יואל נוה, מי שמונה החודש לראש מינהל 

שואלת אותו על ההטבות לאינטל  הכנסות המדינה, אם הייתי
  על רקע מסע הפיטורים הנוכחי.

    תמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקי

  

  
  

  ... ומהי גזענות?
-"אני לא חושב שהמזרחים יותר גזענים; בנושא גזענות סוף

סוף הגענו לשוויון בחברה הישראלית: כולם גזענים. אז 
הפתרון הוא לא מפא"י ולא ליכוד, אלא מאבק מעמדי. כי 

  כרגע כולם מיעוטים כל אחד לבדו".
  )6.5(המשורר אלמוג בהר, "ידיעות אחרונות", 

  

  הומניסט נולד
פ טייפ ארדואן תקף את המדינות "נשיא טורקיה רג'

המערביות וטען כי אכפת להן מזכויות בעלי החיים ומזכויות 
להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) יותר 

  מאשר מגורל המלחמה בסוריה".
  )14.5(דיווח של סוכנות הידיעות אי.פי., 

  

  נשיא נולד... והמיילדת מדברת אנגלית
יליקס" פרסם בחשבון הטוויטר שלו כי אתר ההדלפות "ויק"

של ברזיל, מישל טמר, היה מודיע של ארצות  הנשיא בפועל
לפי המסמכים שנחשפו,  .הברית, בעת שכיהן כחבר פרלמנט

טמר היה בקשר עם שגרירות ארצות הברית בברזיל 
מברקים, והאתר חושף שני מברקים מהתקשרות  באמצעות

לתפקיד הנשיא בפועל  . טמר מונה2006זו, שנשלחו בשנת 
  ."ביום חמישי, בעקבות השעייתה של הנשיאה דילמה רוסף

  )14.5סוכנות הידיעות רויטרס, של (דיווח 
  

  יש חכ"ים שלא נחים ולו לרגע בעת הפגרה
דווקא לקראת יום העצמאות, החלטתי להקדיש את מעט "

הזמן הפנוי שמאפשרת פגרת הכנסת, לשלוש משימות 
מאותנו במישור הבינלאומי: הסברה חשובות וחיוניות לעצ

ישראלית בעולם, קידום ההיפרדות לשתי מדינות ומאבק 
בפעם פעילותי החלה כאשר . BDSבארגון החרם ההרסני 

השנייה זכיתי לנאום בפני סנאט ובית נבחרים של מדינה 
שיאת הסנאט של שמחתי לקבל מכתב מנ ....אמריקאית חשובה

ה לי כי היא מזמנת ב, בו היא בישר"מדינת אלבאמה בארה
ישיבה מיוחדת ומשותפת של בית הנבחרים ושל הסנאט של 

כמובן         ....אלבאמה לקראת נאום שלי בפני שני בתי הנבחרים
והיה לי הכבוד לשאת שם נאום בן חצי  שנעניתי בחיוב,

    שעה, המפרט שת"פ אפשרי בין המדינות, את האתגרים
מים את דרכי ההתמודדות עם איווווו    העומדים בפני ישראל

אלו, זאת לצד חתירה תמידית (במידת האפשר) להסדרים 
  ".מדיניים ולשלום

  , מזכ"ל מפלגת העבודה,(ח"כ חיליק בר

  )10.5מקוונת לחברי מפלגתו,  באגרת 
  

  יש לנו ארץ (ישראל) נהדרת
בואו נוציא ... להפסיק את פסטיבל ההלקאה העצמית"יש 

טרור זה חצי שנה מול גל  הכללות נגד עמנו, המתמודד
 לא בהתבהמות, אלא -אכזרי. העם הנפלא שלנו עושה זאת 

באצילות; לא בהתלהמות, אלא מתוך ערבות הדדית נדירה. 
דיבתנו רעה, בעולם עושים זאת  יש להפסיק את הוצאת

  ".מספיק טוב
  )12.5(שר החינוך נפתלי בנט בפתח חידון התנ"ך, 

  

  על שם פינוקיו - פרס ישראל חדש
ם שאף ראש ממשלה אחר בהיסטוריה של אני נקטתי בצעדי"

  ".ישראל לא נקט בהם כדי לקדם שלום
  )12.5בנימין נתניהו במפגש עם שגרירים,  ה"מר(



 3/ כיבוש      
 

   :לא אסון טבע

  מדיניות
יוני תחל השנה העשירית למצור שהטילה ב

ישראל על עזה. ביולי ימלאו שנתיים 

  תה "צוק איתן" למלחמה שכונ
  

  יוסף לאורמאת 
  

מיליון, והם  1.9-התושבים ברצועת עזה הגיע כבר ל מספר    
על  הגבלות החמורותנוסף ל .כלואים בפועל בשטח הצר

ישראל, גם מצרים צמצמה מאוד את לוהכניסה מעזה היציאה 
במעבר רפיח, ובשבוע שעבר פורסם שגם  עובריםמספר ה

  ירדן מקשה יותר על קבלת אישורים ליציאה דרכה.
מספר אלה המקבלים התר לצאת מהרצועה לטיפול רפואי     

ארגון "גישה", הלפי הדוח של או לצרכי מסחר נמוך ביותר. 
יציאות של  אלף 14 הותרו בממוצע לחודש 2015בשנת 

, לפני 2000מעבר ארז. לצורך השוואה, בשנת בפלסטינים 
חודש במעבר ארז יציאתם של מדי  הנרשמ הטלת המצור,

ממספר היציאות מעזה  35פי חצי מיליון עזתים, או מעלה מל
  כיום. 

 .לצרכי לימודים בחו"לישראל מונעת יציאה כמו כן,     
יים רשימות של כמה הוגשו לשלטונות הישראל 2015במהלך 

מעוניינים ללמוד המהרצועה סטודנטים  אלפי
מהם  295-לרק ישראל התירה אך  .באוניברסיטאות בחו"ל

תחילת בעשר פעימות שונות, ללא קשר למועד וזאת לצאת, 
  שנת הלימודים.

תנועה החמורות הן צד אחד של המצב החמור הגבלות ה    
הרצועה ממצוקות ה. נוסף להן סובלים תושבי רצועהשורר ב

  מחריפות בתחום מי השתייה, האבטלה והרס התשתיות.
  

  ובחשמל מחסור במים
כי צריכת המים הממוצעת קבע לאחרונה, "ח של האו"ם דו    

ממחצית הכמות המומלצת ליום על פי ארגון  נופלתבעזה 
הבריאות העולמי. לצורך השוואה, מתנחלים בגדה המערבית 

מאשר  ששפי ות גדולה בכממשתמשים בממוצע במים 
  הפלסטינים בגדה ובעזה. 

בשבוע שעבר מעבר למחסור במים, גם איכותם מדרדרת.     
ציינו פרסומים בתקשורת העולמית כי זיהום המים בעזה 

מהמים הזמינים בעזה אינם  69%הגיע לשלב קטסטרופלי. 
ראויים לשתייה. מתקני טיהור המים שהוקמו ברצועה אינם 

  סדיר בשל הפסקות החשמל התכופות.פועלים באופן 
תחנת החשמל בעזה מצליחה לספק בין עשירית לחמישית     

מצריכת החשמל הכללית בעזה. בשל כך, הפסקות החשמל 
שעות ביממה, ובאזורים מסוימים  12עד  נמשכותבעזה 

  יותר. פילוא
  

  אבטלה
 כי שיעורהאחרונים  יהדוחותבאחד מ דיווחהאונר"א     

 43%-למעלה מ :הגבוה ביותר בעולםעה הוא ברצוהאבטלה 
  ר דלמרות העמקרב צעירים.  60%-, ולמעלה מכוח העבודהמ

  
-מקורות תעסוקה ברצועה, מאז הוטל המצור על עזה ב

, ישראל מונעת את עבודתם של פועלים מהרצועה 2006
  בישראל.

כמעט את כל  רדרימקורות פרנסה דב המחסור החמור    
  לות מוחלטת בארגוני סיוע. האוכלוסייה בעזה לת

המצור, סחורות מעזה נמכרו בישראל ובגדה שהוטל לפני     
 שללהכנסה העיקריים אחד המקורות  ההיזה המערבית, ו

משאיות  113-כרק בממוצע מעזה . כיום, יוצאות תושביםה
המשאיות שיצאו  מספרמבלבד עשירית כסחורה בחודש, 

  ממנה לפני הטלת המצור. 
  

  שיקום לא 
ההרס שהותירו אחריהן המלחמות בעזה, ובעיקר זו     

, או רבבות משפחות ללא דיורכולל גם ), 2014האחרונה (
לתשתיות נזקים  .למגורים יםראוי םשאינ מבניםבהדרות 
, טרם )"עופרת יצוקה"( 2008/9עזה מלחמת בעוד שנגרמו 

  .הצורך בשיקום עזה הולך ומצטבר תוקנו.
מלחמה בקיץ לגבי הדת החקירה של האו"ם דו"ח של ועה    

עזה לא  ,בעוד ארבע שנים ,2020כי עד שנת  ,הזהיר 2014
 למגורים, והטיל על ישראל את האחריותכלל תהיה ראויה 

  לכך.
אלף יחידות הדיור שהוחרבו כליל בקיץ  11כדי לשקם את     

אלף יחידות הדיור הנחוצות (לפי  75וכדי לבנות את , 2014
חומרי בנייה, נדרשים  - אחראי לשיכון בעזה) נתוני ה

חסרים ברצועה. אך אף שהרשויות בעזה קבעו שלשיקום ה
את התירה ישראל  ,מיליון טונות של בטון 23נחוצים 

חדש  מנגנון בינלאומי מיליון טונות. 3.2הכנסתם רק של 
, "תיאום כניסת חומרי בניין לעזה" שהקימה ישראל לצורך

-של כרק תיקון ההושלם תוצאה מכך, כ .מגביל את העברתם
  יחידות דיור מאלה שנהרסו לפני שנתיים. 300

  

  לא פתרון, לא הסדר
ממשלת נתניהו הפועלת בנחישות נגד כל התקדמות     

להסדר מדיני, במסגרתו תקום מדינה פלסטינית בגדה (כולל 
, דוחה גם הצעות שהעלה וברצועת עזהירושלים המזרחית) 

ארוכה עם ישראל תמורת מילוי כמה חמאס להפסקת אש 
הקמת נמל ושדה תעופה ברצועה, שחרור ובהן:  ,דרישות

אסירים פוליטיים (ששוחררו בעסקת שליט ונכלאו שוב), 
פתיחת מעבר רפיח, הרחבת אזורי הדיג, התחייבות ישראל 
לא להתערב בכינון אפשרי של ממשלת אחדות פלסטינית 

  י עזה. שמבוהפסקת הטיסות של חיל האוויר 
לפני נתניהו עמדו על שולחנה של ממשלת  הלאהתנאים ה    

ישראל ואולם, . קיימים עד היום, ו2014המלחמה בקיץ 
מסרבת לנהל משא ומתן על הפסקת אש ארוכת טווח, 

קחת על עצמה ולאינה מצוקה בעזה ומה מתעלמת בבוטות
  אחריות. 

חיל האוויר, פעילות של חיילים נשנות של התקפות    
 ושב לאחרונהסבב הירי הקצר ישראלים בתוך הרצועה ו

   .מעוניינת להסלים את המצב נתניהוממשלת כי  ו,והוכיח
 מאמץ, לא נתנה ישראל יד ל2014סיום מלחמת עזה  אזמ    

להכיר  כונות מצידהלשקם את הרצועה, שלא לדבר על נ
בגדר  ואינ אסון ההומניטרי המחריף ברצועהה בפשעיה.

מדיניות מכוונת של  ה שלגזרת גורל, אלא תולד או אסון טבע
הזנחה  -של זריעת הרס וחורבן ולאחר מכן מדיניות ישראל, 

אומר  נתניהוממשלת נראה כאילו גמרה  .נפשעת והתעלמות
  הרצועה.אוכלוסיית להכחדה איטית של  גרוםל

בלי חילוץ תושבי הרצועה מהאסון ההומניטרי ובלי הסדר     
  ם שוב ושוב את מחיר המלחמות. מדיני, כולנו נשל
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מסמכי פנמה: הקשר הישראלי  והיה הי
והעיתונות הישראלית חדלה לעסוק בשערורייהבפרטים מס הכנסה לא מתעניין  

  

  אפרים דוידימאת 
  

בחודש אפריל האחרון התפוצצה ברעש גדול שערוריית     
לפרסם מסמכי פנמה. מאז, העיתונות בעולם לא חדלה 

משרד אלף המסמכים שהודלפו מ 200-גילויים חדשים מ
שעסק ברישום תאגידים זרים ב"מקלט המס"  ,עורכי הדין

  שבעיר פנמה.
ראש לשערוריית המסמכים גם היבט פוליטי מובהק:     

. נאלץ להתפטר ,סיגמונדור גונלאוסון ת איסלנד,ממשל
הסתיר את השקעותיו  עלה כי ראש הממשלה נמהמסמכי פמ

בחברות מעבר לים. לאחר החשיפה, גונלאוסון סירב 
התפטר, אבל הפגנות המוניות במדינה דלת האוכלוסייה ל

  פנים. אילצו אותו לנטוש את התפקיד בבושת
בבריטניה, ראש הממשלה השמרני דייוויד קמרון הסתבך     

החזיק הוא . לאחר ששקריו נחשפו מאז פרסום המסמכים
חשבונות, יחד עם אביו המנוח, במקלט המס שבמרכז 

הימני ארגנטינה נשיא ם ג אמריקה אבל "שכח אותם". 
חרף הכחשותיו,  –תגלה כשקרן נמאוריסיו מאקרי,  הטייקון

  הוא החזיק חשבונות במקלט המס שבפנמה.
משרד ממהדלפת הענק ומה לגבי ישראל? הרי מסמכים     

" ממשיכים להתפרסם מוסאק־פונסקה" פנמיעורכי הדין ה
  קבוצת העיתונים. ב

מה, זה השלב הראשוני, "קודם כל צריך להשיג את הרשי    
שם ונבדוק האם הוא דיווח על הקמת - אחרי זה נעבור שם

 ,חברה", כך מסר מנהל רשות המסים, משה אשר
). להערכתו "ברוב המקרים נמצא 5.4ל"כלכליסט" (

אולם באותם מקרים  .שהחברה מדווחת ומשלמת מס
אנו נפעל בהתאם". במילים  ,שהחברה לא משלמת מס

בסוף ש הוא משעראבל  –ה את הרשימה אחרות: הוא לא רא
  הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. 

 ם(חלק שמותעוד בטרם קיבל את כל הכשירות אזרחי,     
ננסה לרענן את זכרונו של מנהל  ,כבר פורסמו באינטרנט)

פורסמו: איל כבר רשות המסים. אפשר להתחיל בשמות ש
תו של פרקליט המיליונרים וראש לשכוההימורים טדי שגיא 

ברשימות אריאל שרון כשהיה ראש ממשלה, דב ויסגלס. 
מלך ההפרטות, עידן עופר, יורש  הופיע גם שמו של

לדברי אשר "לרוב  אגידים ים המלח, בז"ן, צים ועוד.הת
בעלי הון בישראל מקימים  לשם מהל נעשה כחוק". אז והכ

  תאגידים במקלט מס? החסרים סניפי בנק ברחובות ישראל? 
בעיתונות הישראלית ם מהיעדר פרסוהוא תמוה במיוחד    

בסיס  בשבועות האחרונים. שנחשפו של גילויים חדשים
מהווה חלק ממסמכי פנמה וכולל מסמכים ה ,נתונים עצום

לאחרונה פורסם  ,אלף חשבונות זרים 200-יותר מבנוגעים ה
החוקרים הבינלאומי. זאת,  ידי ארגון העיתונאיםבבאינטרנט 
ם לארגון, שברשותו נמצאי הוצאו מניעה שלמרות צ

אך העיתונות הכלכלית הענפה בישראל לא ראתה . מסמכיםה
  סיבה לנבור באותם חשבונות. 

  
  הירשזון ג'וניור הולך בדרך אביו

משרד  ם שלמסמכיהל המקוון החדש שמאגר המידע ב    
מופיעים  ,"פונסקה-הדין הבינלאומי "מוסאק עורכי

ת ה שימשה חברלמ א:. לדוגמשראליםמאות י שמותיהם של
 , ואשר"פאגול טריידינג" שנרשמה באיי הבתולה הבריטיים

(ואסיר משוחרר) לשעבר  האוצר הירשזון, בנו של שר עופר
? לפי "גלובס" אברהם הירשזון, רשום כאחד משני מנהליה

ארגון העיתונאים החוקרים  מנתוני , שהביא)13.5(
, שעה שהיה 2006- ב ,מה"הבינלאומי שחוקר את "מסמכי פנ

חקירת אביו, התאגדה באיי  קבור בחובות וכשנה לפני פרוץ
שהירשזון  ,"חברה "פאגול טריידינגההבתולה הבריטיים 
 המניות היחיד בה. החברה נרשמה חהצעיר רשום כבעל

  .2011, ולפי הרישומים חדלה מפעילות בינואר 2006במארס 
שזון כיו"ר הסתדרות , כיהן אברהם היר2005-ל 1995ין ב    

, בליכוד החל לכהן כחבר כנסת 1992-העובדים הלאומית. ב
להיחקר  החלה 2007-מונה לתפקיד שר האוצר. ב 2004-וב

 2-בגניבת סכום של כ 2009- הפרשה במסגרתה הורשע ב
מכספי הסתדרות העובדים הלאומית בדרכים  מיליון שקל

ים במעילה בכספ שונות. בין היתר הורשע השר לשעבר
 מצעד של בני נוער יהודים –שיועדו למימון "מצעד החיים" 

, המתקיים בכל שנה לזכר נספי השואה במחנה ואישי ממסד
  . בפולין ההשמדה אושוויץ

גם הבן נחקר ה להרשעת האב, לביובמסגרת החקירה שה    
עסקים והסתבך  באותה תקופה'וניור ניהל . הירשזון געופר

העברות  בדברנשאל בחקירתו  בן. החובות במאות מיליוניםב
  מבלי   נסגר נגדו התיקאך  .אביו  לבין  בינו  חשודות כספים 
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    ,טק-מימש את מניותיו בחברת חילן 2010-ב. שהועמד לדין
  ,לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש הנותנו שירותי מחשוב

  כולל לגופים ציבוריים רבים. 
  

המטוס ומלך ההפרטות, הכתובת בסין 

  ביירותמ
משרד עורכי הדין אשר לעידן עופר, שהוזכר לעיל,     

את כתובתו בעיר רשם לכאורה  מוסאק־פונסקה מפנמה
 דבר נעשה במסגרת רישום של חברתה .בירת לבנון ,ביירות

 בה עופר הוא בעל מניות. זאת על ,)Joleam( בשם "ג'ולאם"

שהקים  פי בדיקה שנערכה במנוע החיפוש של מסמכי פנמה
   החוקרים. ארגון העיתונאים

  
  

  

  הטבות המס לתאגידים הגדולים:

מתקציב  7%-כ

  המדינה
  

את רשימת  )17.5בשבוע שעבר (סים פרסמה שות המר    
החברות שקיבלו את הטבות  10מתוך  החברות הציבוריות

ההטבות  . שיאנית2014-2012המס הגדולות ביותר בשנים 
מיליארד שקל  6.5-שקיבלה הטבות בסך כטבע  היא חברת

, שבבעלות ל"הטבות המס של כי .בלבד 2013-2012בשנים 
-הסתכמו בכ הרשום בביירות) עידן עופר (הטייקון והמטוס

קיבלה וצ'ק פויינט ; 2014-2012מיליון שקל בשנים  830
 ,בנוסף .מיליון שקל באותה התקופה 892הטבות מס בסך 
 176-כשל הטבת מס  2013-2012-קיבלה באלביט מערכות 

 89- הטבות מס בסך כ 2013- קיבלה ב פריגוו ;מיליון שקל
ל, צ'ק פוינט, "כי סך ההטבות שקיבלו טבע,. מיליון שקל

 8.5-מסתכם בכ 2014-2012אלביט מערכות ופריגו בשנים 
 .מיליארד שקל

 5את סך ההטבות שקיבלו  גם רסמה בעברפ רשות המסים    
מהמדינה  המובילות בהיקף הטבות המס 10חברות מתוך 

. חמש חברות פרטיות נוספות נותרו 2011-2007לשנים 
-עם כ ה טבעתיאז הי המובילה בהטבות גם חסויות. החברה

מיליארד שקל,  2.2ל עם "מיליארד שקל. אחריה ניצבה כי 11
מליון  500-מיליארד שקל, אלביט עם  1.65 צ'ק פוינט עם

ליון ימ 145ל עם "ורפא ל,ליון שקימ 140שקל, בז"ן עם 
ליון ימ 86של קיבלה בשנה אחת הטבות מס  גם סינרון .שקל
ליון ימ 135 -של בותונייס קיבלה במשך שנתיים הט ,שקל

לאחר  .שקל. ההטבות הן מתוקף חוק עידוד השקעות הון
ובימים אלה משתנה  2011-שונה ב קוחהיקפן, ה שהתחוור

שקיבלו חמש החברות הגדולות  סך ההטבות .פעם נוספת
  מיליארד שקל.  16-בחמש שנים אלה הגי לכ

שחמש החברות הפרטיות קיבלו אותו היקף  בהנחה    
המוטבות  י שסך ההטבות של עשר החברותהטבות, הר

. מדובר מיליארד שקל 25-המובילות הגיע בחמש שנים ל
 מתקציב המדינה לשנה זו. לשם המחשה: 7%-ב אפוא

אלף יחידות דיור  75-בכספים אלה ניתן היה לבנות השנה כ
תרומה של  - ולחלקן חינם (!) לזוגות הצעירים חסרי הדיור

  יור.ממש במאבק להורדת יוקר הד

באיי הבתולה הבריטיים, אך מי  התאגדההחברה של עופר     
- ' מתלשרשם אותה הוא משרד עורכי הדין גורניצקי ושות

עידן עופר בישראל, . המשרד מטפל בענייני המס של אביב
. יצוין שאותו משרד עורכי באמצעות עו"ד פנחס רובין וזאת

דין מופיע בעשרות מסמכים העוסקים בתאגידים 
  .ואזרחים ישראליםמישהק

חברה  ― "מטוס החבר" זוולאם"? 'במה עוסקת "ג    
הפעילויות  שעיקר ייעודה הוא החזקתו של מטוס פרטי, על

הכתובת המדויקת של  .השונות הכרוכות בכך, כמו החכרתו
 בנייןבעופר במסמכי החברה שנחשפו היא הקומה השנייה 

בדרום  ביר חסן  הבשם "מאלק" ברחוב השגרירויות בשכונ
מתגוררים עשירי לבנון והוא נחשב מוגן  זה אזורב .ביירות

לפי בסיסים של צבא לבנון.  כי פזורים בו ,ביטחונית
נית נמצאת באזור, וכן אגם השגרירות האיר ,"גלובס"

ממסמכים שהגיש בעבר  .שם רפיק חרירי האוניברסיטה על
גלית את שם כי עופר כותב באנ ,לבית המשפט עולה

 החברה"אחת וכך גם כתוב שמו במסמכי  fם משפחתו ע
 לפי איות הכולל את האות עם זאת, חיפוש במסמכים מטוס".

f )פעמייOffer( מניות  כי אדם בעל שם זה הוא בעל ,מגלה
כתובת שי הבתולה, בשלוש ישויות משפטיות הרשומות באי

עופר, כבעל עידן כתובת הדואר של  שתיים מהן בישראל.
ג'ג'יאנג  , היא במחוזהשפטיות אלהמניות בישויות מ

  .שבמזרח סין
  

  אסיר המפורסםלסוחר הנשק הקשר בין 
אישיות אחרת ששמה מופיע במסמכים היא סוחר הנשק     

בשליטה בקבוצת  לוי, המחזיק-גונן"גבי"  הישראלי גבריאל
 ."ג'י.אס.אס  - הבתולה הבריטיים חברות המאוגדת באיי

במשרדו  רשומה – GSS – האם-גרופ". כתובתה של החברה
ר במגדלי אביב ברמת גן. ואולם של עורך הדין צבי נצ

 הלה היאכתובתו של סוחר הנשק המסתורי לפי הרישומים 
רובע הארמני של השכונת בורג' חאמוד,  ף,ג'וזרחוב סנט 

הוא  לוי- אחרונה ב"גלובס", גונןורסם לכפי שפ .ביירות
אולמרט  אהוד(ואסיר בהווה) שותף של רה"מ לשעבר 

  חברה בישראל. ב
-תל רט מוחזקות בנאמנות אצל עו"ד נבומניותיו של אולמ    

אפריקה אינטרנשיונל" היא חברה ישראלית  .אי.או.סי" .צור
, ובעלי המניות בה היו 2012בספטמבר  אולמרט יםשהק

ושלום תורג'מן.  ינקי גלנטי -בתחילה גם יועציו הקרובים 
"אל תים  -ברה אחרת ת חוממני 50%-החברה מחזיקה ב

"גונן לוי  החברהתים היא -בע"מ". שותפתה באל השקעות
לוי. כלומר, ישנה שותפות -גונן אחזקות" שבבעלות גבריאל

בלבנון, לבין ראש  עסקית בין סוחר הנשק בעל הכתובת
באגף החדש היא ממשלתנו לשעבר, שכתובתו העדכנית 

שונה שמה  2013ביולי  .במאות מיליוניםשותפות  – והמיוחד
ישראל, -סינו י.אי.או.ס- אפריקה אינטרנשיונל ל .של אי.או.סי

  "עוסקת ב"יצוא ביטחוניה אינטרנשיונל"
ההדלפה  יא"מסמכי פנמה" ההדלפה זו של נזכיר ש    

 .בה מופיעים שמותיהם של ישראלים רבים ,השלישית מסוגה
בעלי  850-חברות ישראליות ו 600 יםכלולהחדשה  בהדלפה

 6,500נמצאו  HSBCבנק המסמכים שהודלפו מב מניות.
בסניף השוויצי של  מיליארד דולר 10-ישראלים שהחזיקו כ

השוויצי,  UBSהבנק. כמו כן, בפרשת אחרת של הבנק 
בו הופיעו שמותיהם של עשרות ישראלים שהחזיקו 

על פי "כלכליסט" חשבונות בהיקף של מאות מיליונים. 
ה לאחרונה על משרדי פשטעד עתה רשות המסים ) 19.5(

"קומפני אקספרס" ו"קומפני פורמיישן", המתמחה בהקמת 
  חברות במקלטי מס עבור ישראלים. מעט מדי ומאוחר מדי.
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)מרסרייזפועלי מתכת בהפגנה בפאריס בשבוע שעבר (  
 

 שביתות והפגנות

  בצרפת סוערות
  

שביתות ועצרות נגד המדיניות  ברחבי צרפת נמשכות    
 לת הולנד. גם אלפי שוטרים הפגינוליברלית של ממש–הניאו

 יתמופנלכאורה במחאה על האלימות ש ) בפאריס18.5(
רום הקיים בצרפת מאז מצב החי  כלפיהם מצד המפגינים.

צווים נגד  תהוצאנוצל ל, דאעשהפיגועים הרצחניים של 
 עים מהם להצטרף להפגנות. נעשרות פעילים וצלם המו

אלף עובדים וסטודנטים ברחבי  70-הפגינו כ במאי 18-ב    
על הרפורמות,  ומפגינים נעצרו. המפגינים מח 87-צרפת, ו

 ההרעהטוריהם ונגד שיקלו על העסקת עובדים זמניים ועל פי
שוטרים נפצעו  350 ,הנשיא הולנד לדבריבתנאי העבודה. 

אזרחים הורשעו בתקיפת  60-בעימותים עם מפגינים, ו
 שוטרים.

-ניאוה לבצע שינוי כוונתההממשלה הסוציאליסטית      
מקיף  בחוקי העבודה במדינה באמצעות כינוס ליברלי 

  לתיקון  רוב  יה יה שלא  האסיפה הלאומית. אך בגלל החשש 
  

  לחופי סין טסים ביון של ארה"ב מטוסי
קוריאה הדרומית, ארצות הברית ויפן יערכו לראשונה     

אימון משותף בסוף החודש הבא, כדי לתרגל את שיתוף 
הפעולה שלהן לגבי זיהוי של שיגורי טילים מקוריאה 

לפי משרד החוץ בסיאול. שעבר שבוע בכך מסר  –הצפונית 
לאומי –במקביל לתרגיל ימי רב יערךהתרגיל ייאה, דרום קור

שיתקיים לחופי הוואי מיוני ועד אוגוסט. עוד יתרגלו הכוחות 
 תרחיש לפיו מדינה מנסה להשתלט על איים בים סין הדרומי. 

שני מטוסים של צבא סין שבשבוע שעבר ביצעו יצוין     
תמרון סמוך למטוס ביון של צבא ארצות הברית שטס מעל 

אפילו משרד ההגנה של ארה"ב סין הדרומי, באופן ש ים
ר כ"לא בטיחותי". על פי הודעת המשרד, המטוס ביצע יהגד

"סיור שגרתי במרחב האווירי הבינלאומי". בחודשים 
בונה הסין, להאחרונים גברה המתיחות בין ארצות הברית 

באזור מתקנים צבאיים והקימה לצורך כך איים מלאכותיים 
ים בתגובה הגבירו את איאליים שלה. האמריקבמים הטריטור

תדירות הפרובוקציות שהם מבצעים באזור ואת נוכחותם 
  במימי ים סין הדרומי.

 מפלגת השלטוןקרב המוצע, לו מתנגדים רבים גם ב
הממשלה להימנע מהצבעה החליטה , הסוציאליסטית
 נהליאמצעי מיעשתה שימוש ב במקום זאתפרלמנטרית. 

 יושםדמוקרטי –את התיקון. הצעד האנטיכדי לחוקק  ,נדיר
לאחר שבועות של הפגנות נגד החקיקה המוצעת ואופוזיציה 

המחוקקים הקומוניסטים, הירוקים, מפלגת  מצדקולנית 
מהסוציאליסטים. השימוש בצו כדי לחוקק  אחדיםהשמאל ו

 ,פועלי גרם לסערה פוליטית–דמוקרטי ואנטי–חוק אנטי
 שמצאה את ביטויה ברחובות הערים.

הסעיפים בחוק שמעלים את חמתם של האיגודים     
המקצועיים ושל חזית השמאל של המפלגה הקומוניסטית 

 במפעלים השוניםומפלגת השמאל, מתירים לנהל משא ומתן 
על נושאים המוסדרים בחקיקה כמו שעות עבודה, תשלום 

לדעת נוסים. עבור שעות נוספות, חופשות בתשלום ובו
  וביל לפגיעה בזכויות העובדים. יהמהלך  ,האיגודים

"פיטורים כלכליים" בהתאם לגודל גם מאפשר החדש  צוה    
עובדים יכולה  300עד  50החברה. חברה שבה מועסקים 

היו טובות לא אם תוצאותיה הכספיות  צולפטר בהתאם ל
במשך שלושה רבעונים רצופים. באיגודים חוששים שהסעיף 
יפתח דלת לפיטורים שרירותיים והמוניים במדינה, שכתולדה 

מיליון  3.5-מהמשבר הקפיטליסטי המתמשך יש בה כעת כ
  מובטלים.

  

  

  

  נשיא ברזיל החדש: 

 מודיע של ארצות הברית
כי הנשיא בפועל של  ,פות "ויקיליקס" פרסםאתר ההדל    

ברזיל, מישל טמר, היה מודיע של ארצות הברית, בעת 
כחבר פרלמנט. לפי המסמכים שנחשפו, טמר היה שכיהן 

ות בקשר עם שגרירות ארצות הברית בברזיל באמצע
מונה לתפקיד הנשיא בפועל בעקבות השעייתה  הוא. מברקים

 של הנשיאה דילמה רוסף.

לפיקוד הדרומי של צבא ארה"ב, גם במברקים, שנשלחו      
של למצב הפוליטי בתקופת כהונתו בין היתר טמר התייחס 

הנשיא שקדם לנשיאה רוסף, לואיס אינסיו "לולה" דה 
, שבסופן דה סילבה נבחר 2006סילבה. ביחס לבחירות בשנת 

לכהונה נוספת, טמר תיאר מצב היפותטי שבו מפלגתו, 
תזכה. הוא סירב לשער את  ,התנועה הדמוקרטית של ברזיל

אך אמר כי יהיה סיבוב שני, ואז "הכול יכול  ,תוצאות המרוץ
 שתנות". לה

יצוין שטמר נתקל בהתנגדות הולכת וגוברת בציבוריות     
ים. אחד מהם: ביטול הברזילאית בעקבות צעדיו הראשונ

ידי השנים האחרונות היה ב 12-שב – משרד התרבות
 .משרד החינוךבומיזוגו  – המפלגה הקומוניסטית

כי קיצוצי  ,בעיתוני סאו פאולו חששהביעו כלכלנים     
ווחה והעלאת מסים לשכירים יפגעו עוד יותר הוצאות הר

נמצאת בדרכה לשנה שנייה ברציפות של הבכלכלת ברזיל, 
המיתון החמור ביותר מזה  – 3%-צמיחה שלילית של יותר מ

עשרות שנים. תומכיה של רוסף מסרו כי לממשלה החדשה, 
המורכבת לאנשי עסקים ופוליטיקאים מושחתים, אין מנדט 

אלא  ,ליברליות, כי לא נבחרה-יות ניאולקדם רפורמות כלכל
מונתה בעקבות הליך ההדחה של מנהיגת מפלגת העובדים. 

מהברזילאים היו  1%סקרי דעת קהל בברזיל הראו כי רק 
מצביעים לטמר, פוליטיקאי ותיק. אם רוסף תורשע ותודח 

-נשיא עד לבחירות בכ כהןבאופן סופי מתפקידה, טמר י
2018.  
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 הסופר סלמאן נאטור (צילום: אל אתיחאד)

  

פסטיבל רּוְח ַשְרִקֶיה 
  לתרבות ערבית ביפו

  
במה לתרבות  -בתחילת חודש יוני יתקיים בתיאטרון יפו     

יפו העתיקה)  ,10(טיילת מפרץ שלמה  ערבית-עברית
הפסטיבל "רּוְח ַשְרִקֶיה" לתרבות ערבית במזרח התיכון. 

ייערך מופע  מוזיקלי ברחבת ביוני,  1בערב הפתיחה, 
ובימים לאחר מכן הערבים יוקדשו לתרבויות  ,התיאטרון

   הפלסטינית, העיראקית, הלבנונית והמצרית.
איש הרוח, הסופר  ללזכרו שבערב  הפסטיבל ייפתח    

 שלושהשהלך לעולמו לפני כ והמחזאי סלמאן נאטור
 28כתב נאטור יליד דאלית אל־כרמל, . 66חודשים והוא בן 

 .ספרים ועסק רבות במעמדה של התרבות הערבית בישראל
חיפה וערך את  למד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטתהוא 

היה פעיל  נאטורמדור התרבות בעיתון "אל־איתיחאד". 
ות נמנה עם ועד הסולידרי 1982-הקומוניסטית וב במפלגה

, ששבתו במחאה על סיפוח של תושבי רמת הגולן הסורים
בית למספר  אל. בשל כך הוטל עליו מעצרהגולן לישר

   .חודשים
נאטור תירגם כמה ספרים מעברית לערבית, בהם "הזמן     

הצהוב" מאת דויד גרוסמן ו"שיחות על מדע וערכים" מאת 
 כתב חמישה מחזות שהועלו בין. 'פרופ' ישעיהו ליבוביץ

חכוואתי שבמזרח -היתר בנצרת, בתיאטרון הפלסטיני אל
יפו, שבו העלה את הצגת היחיד שלו  בתיאטרוןירושלים וכן 

מאזן ע'טאס  "זיכרון". בין מחזותיו "נחיתת אונס" שביים
בשנים האחרונות  .ו"הזת אל־ע'ורבאל" שביים סליים דאו

פרויקט "מרחבים וזכויות הניהל נאטור את לפי מותו 
   .תרבותיות" במרכז מוסאוא

  

  

איאד , הסופר ישתתפו, בין היתר בערב ההוקרה לנאטור    
רומן ואוסף  פרסםש .מנהל איגוד התרבות הערבית, ברגותי

, . בכתיבתו הספרותיתשל סיפורים קצרים בשנים האחרונות
ברגותי מתעסק בזהות של העיר בנרטיב ספרותי חדש של 
הזיכרון הפלסטיני ופרטים נשכחים של חיים עבור אנשים 

   ם.ישנדחקים לשולי
א הראפר מלוד, תאמר נאפר משתתף נוסף בפסטיבל הו    

ר'  -" של הבמאי אודי אלוני 48(מגיבורי הסרט "ג'נקשן 
מדור תרבות בגיליון "זו הדרך" של השבוע שעבר). גם 

ת גלית גיאת תיקח חלק באירועים. גיאת זמרהשחקנית וה
מחזה ב אום כולת'וםהזמרת המצרית את  2014-ממגלמת 

  .אטרון יפוירתי בתיגאל עז "אום כולת'ום" שבייםהמוסיקלי 
היא מירה עווד, שתיקח חלק בערב המיוחד ת נוספת רמז    

כפר ראמה בגליל ילידת השחקנית ומלחינה שהיא גם 
למדה מוסיקה בבי"ס רימון לג'אז ומוסיקה עווד  העליון.

מודרנית ברמת השרון, השתתפה בסדנאות לאימפרוביזציה 
  .לתרבות תנועתית בארץ ובאנגליה מטעם המועצה הבריטית

הוקמה על ידי מוחמד קונודוס בקיץ ש ,להקת קאראר    
עם  וסיקה ערבית קלאסית ואלטרנטיביתציג מת , 2013

תה בית קונדוס. הלהקה התפתחה לעמושל מילים ולחנים 
   מטרה ללמד מוסיקה ערבית.באומנויות לקאראר למוסיקה ו

בות לתר יםיקודשו ערב הפסטיבל "רּוְח ַשְרִקֶיה"במהלך     
), 3.6), לתרבות עיראק (שישי, 2.6הפלסטינית (חמישי 

) ולתרבות המצרית (ראשון, 4.6לתרבות הלבנונית (מוצ"ש, 
  ) בהשתתפות שחקנים, משוררים ובמאים ערבים ויהודים. 5.6

  
  

סרטים סובייטים 
מוקרנים  20-משנות ה

 בסינמטק חיפה
  

  

חיפה  יוקרן בסינמטק 21:00במאי, בשעה  30ביום שני,     
הראשון  הוא זהסרט ). 1927"זווניגורה" (ברה"מ, סרט ה

בטרילוגיה האוקראינית של אחד מגדולי הבמאים 
  דובז'נקו.  הסובייטים, אלכסנדר

קומי עם תמות של פולקלור מבסרטו לב ידובז'נקו ש    
יוצא, הספר על צעיר אוקראיני ומ ,תפוליטיקה מהפכני

מוחבא בהר זווניגורה.  רבעקבות סיפורו של סבו, למצוא אוצ
 באמצעות טכניקות עריכה משוכללות, רגישות לירית וגישה

למוסכמות נרטיביות כלשהן, יצר  האוונגארדית שלא נכנע
מתקדם לזמנו. הוא נע בין עבר להווה, תוך  דובצ'נקו קולנוע

לתהליכי התיעוש המואצים  הקבלה בין המסורת האוקראינית
 ,דקות 67( פכת אוקטוברלאחר מהאוקראינה ב התחוללוש

  ). אילם, תרגום לעברית
: דובז'נקוהבמאי במאי הוקרן סרט נוסף של  22-ב    

הסרט מספר את סיפורה של ). 1928"ארסנל" (ברה"מ, 
טיפת הדם שורדים עד הקבוצה של לוחמים בולשביקים 

-והפרו מהפכניים- האנטית האחרונה מול הכוחו
. במרכז 1918של  מלחמת האזרחיםעת ב םיליסטיריאאימפ

הראשונה עולם עומד חייל החוזר מקרבות מלחמת ה העלילה
יזמו מתנגדי לחמה ששר לתופת של המיהימדם,  יםהעקוב

 נחשב טהסר. מהפכת אוקטובר שסימנה שינוי המהפכניה
קולנוע מהפכני מתור הזהב של הקולנוע הסובייטי  מופת של
         .20-בשנות ה



    במאבק
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ת"אירוע בחברי הכנסת יוסף ג'בארין ודב חנין בא   

 

חיראן ועתיר, - ם אלוהבדואיים בנגב א תושבי הכפרים    
, הגיעו למען בניית יישוב יהודישכפריהם עומדים בפני פינוי 

) לשדרות רוטשילד בתל אביב כדי לספר את 20.5( 'ביום ו
 יהתל אביבי להצטרף למאבקם נגד א סיפורם ולקרוא לציבור

שדרה בבמאהל שבנו הצדק המשווע של פינוי כפריהם. 
  . (בתמונה) נישאו נאומים והתקיימו פעילויות לילדים

  
  

-"בני שבט אבו :נכתב תושבי הכפר בכרוזים שחילקו    
חיראן -ם אלוען, תושביהם הבדואים של הכפרים אאלקי

עומדים בפני הגירוש השלישי שלהם מאז סולקו  ,ועתיר
ואדי ומאדמת אבותיהם ב 1949ה בשנת ונגזלו לראשונ

זובאלה, ליד קיבוץ שובל, ועד שהמדינה הושיבה אותם 
תיר צפונית יבמקום מושבם הנוכחי ליד יער  1956בשנת 

  מזרחית לעיירה הבדואית חורה.
  

הפעם, המדינה מתכננת להרוס את שני הכפרים ולעקור     
- אלתושביהם לשכונה חדשה בעיירה חורה. אום  1,200את 

חיראן מיועדת לישוב קהילתי יהודי בשם חירן שגרעינו כבר 
כדי  מתגורר ביער יתיר וממתין לגירוש תושביו הבדואים

להקים תחתיו את בתיהם. אדמות הכפר עתיר מיועדות 
  להרחבת יער יתיר".

  

ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת), שהשתתף     
כפריהם כדי גרוש אנשים מבתיהם והריסת באירוע אמר: "

לפנות את המקום לאנשים אחרים פשוט מכיוון שהראשונים 
יהודים, הוא מעשה שדגל שחור של  -הם ערבים והחדשים 

מוסריות מתנוסס מעליו. יוזמת עומדים ביחד להביא את -אי
הסיפור הזה ללב תל אביב היא חשובה וחיובית. זה סימלי 

חברתית שנים למחאה ה 5שאנחנו חוזרים לרוטשילד לקראת 
הגדולה. גם בעתיר ואום אלחיראן נאבקים על הבית בגלל 

  ."מדיניות הממשלה
  

ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המשותפת) אמר     
צריך הרבה אטימות לב וקהות חושים כדי לחשוב " :באירוע

 רך כלל. בדמאות משפחות והריסת חייהן בכלל על עקירת

-בים הערביםהממשלה מעלה שני טיעונים נגד היישו
הבדווים בנגב: שתושביהם ״פלשו״ לקרקע, או שאין 
אופציה תכנונית להקים יישוב במקום. במקרה של אום 

: בית מיםשני הטיעונים האלה לא מתקיי ,יראןח-אל
המשפט פסק כבר שהתושבים שם הם בני רשות והמדינה 
היא זו שהעבירה אותם לאזור. בנוסף, העובדה שהרשויות 
מתכננות להקים יישוב חדש באותו מקום מוכיחה שיש 
אופציה תכנונית במקום. בנסיבות אלה העובדות אומרות 
הכל: מגרשים תושבים ערבים, ובונים לתושבים יהודים. זו 

  ״.הרעבמי אפרטהייד מדיניות
  

  קמפיין בינלאומי בסולידריות

  עובדי אמדוקסמאבק עם  
"אני רוצה להביע דאגה עמוקה לגבי הצעדים שבהם     

נקטה 'אמדוקס בישראל', בניסיון למנוע באופן פעיל את 
איגוד  -התאגדות עובדיה", כך כתב אלן טייט, מראשי "אוני 

קצועיים עולמית של מקצועי גלובלי", פדרציית איגודים מ
טק, למנכ"ל -עובדי ענף השירותים הדיגיטליים וההיי

 אמדוקס העולמית, אלי גלמן.

במכתב מחאה חריף, אשר נשלח להנהלת אמדוקס     
יושבת בישראל, טייט קרא לגלמן להכיר בהתארגנות ה

העובדים כחוק ולפתוח בהליך מו"מ על הסכם קיבוצי. טייט 
כיר בהתאגדות עובדיה, מהווה כי "סירוב החברה לה ,כתב

וד של הפרה של נורמות עבודה בינלאומיות, לרבות אמנות יס
 ארגון העבודה הבינלאומי".

מההסתדרות נמסר: "אנו מוקירים ומודים על התמיכה     
מכל עמיתינו בעולם ומקווים כי חברת אמדוקס העולמית, 

בוועד העובדים ". כי לצעדיה יש השלכות משמעותיות תבין
"התמיכה הבינלאומית מחזקת אותנו במאבק ואנו  :הוסיפו

מקווים כי הנהלת אמדוקס תתעשת בהקדם. החברה חשובה 
לנו ואנו קוראים להנהלה להכיר בהתאגדות ולפתוח במו"מ 

  על ההסכם הקיבוצי".
 

  לעצור את המלחמה הבאה
במאי תתקיים צעדה של תושבי עוטף עזה  27ביום שישי     

ת "קול אחר". הצעדה תצא מצומת יד מרדכי ותומכים וביוזמ
לכיוון עזה (מחסום ארז) בקריאה "לעצור את המלחמה 

 הבאה!".

"יש להקים גשרים במקום  :ההתארגנות מסרו יפעיל    
מנהרות, ולפני פרוץ המלחמה הבאה תושבי עוטף עזה נצעד 
לכיוון עזה בקריאה למנהיגי האזור והעולם: די למעגל 

מדיני ארוך טווח עכשיו! וחיים של כבוד האלימות! פתרון 
 10:30ותקווה משני עברי הגבול!". הצעדה תצא בשעה 

מצומת יד מרדכי ותחתם בעצרת במחסום ארז. נמסר כי 
  "העצרת תביא גם את קולם של אנשים מרצועת עזה".


