
  

  

מיליארד דולר בעשור  38עניק לישראל הסיוע הצבאי המהסכם 

    ידיה לאימפריאליזםבברגליה ו המדינההקרוב קושר את 
  

בשבוע שעבר גי ישראל וארצות הברית חתמו נצי     
הסיוע  בוושינגטון על הסכםשנערך בטקס מיוחד  )14.9(
במסגרת ההסכם, ארצות הברית . בין שתי המדינות צבאיה

נשק, תחמושת, ידע ל במשך העשור הקרוב ביר לישראתע
מיליארד  38 בסךומימון לפיתוח אמצעי לחימה צבאי 

בוושינגטון   מדי שנה.  מיליארד דולר 3.8, כלומר דולר
מדובר בסכום הגדול ביותר שארצות הברית " נמסר כי

היועצת לביטחון לאומי של ". למדינה כלשהי אי פעם נתנה
סוזן רייס, אמרה במעמד החתימה כי  הברית, נשיא ארצות

לארצות הברית.  "ההסכם טוב לא רק לישראל אלא גם
. ככל שישראל בטוחה, כך אהדדיהביטחון שלנו קשור 

בטוחה". לדבריה, "ארצות הברית תמיד  ארצות הברית
מחר ולדורות  ,תהיה שם עבור ישראל והעם בישראל. היום

ל עוד ישראל "ארה"ב תהיה שם", כאין ספק: ". שיבואו
  האמריקאי. מגינה על האינטרסים של האימפריאליזם

  
  

להסכם אף הוא התייחס ראש הממשלה, בנימין נתניהו,     
המסייע בעיקר לתעשיות הביטחוניות , הסיוע

יבטיח היקף סיוע ביטחוני  ההסכם הזה" האמריקאיות.
ע אל בעשור הקרוב. זוהי חבילת הסיותקדים לישר-חסר

פעם - ביותר שארצות הברית נתנה איהצבאי הגדולה 
, שב ראש הממשלה ודקלם מתוך דף למדינה כלשהי"

 ובהתייחס ,אובמה . הנשיא ברקהמסרים של הבית הלבן
כי "הסיוע האמריקני יתרום משמעותית אמר  ,להסכם

ישראל באזור שנותר עדיין מסוכן". אובמה  לביטחון
-הסכסוך הישראלי הוסיף כי הוא ימשיך לחתור לסיום

פלסטיני בדרך של פתרון שתי המדינות, למרות "תופעות 
  ".בשטח שחותרות תחת מטרה זו מדאיגות

  

פתרון שתי מדינות עם נתינת  איך מתיישרת אמירה זו על    
סכום כה משמעותי (גם עבור ארה"ב!) למדינה ולצבא 

  ם? לאובמה פתרונות. יהפלסטיני הכובשים את השטחים
  

עבר למילים על "ידידות לנצח" והבלים נוספים, אך מ    
מסתתרת אמת פשוטה הרבה יותר. פרשן הבית של 

  : )15.9( "ה"ביביתון", דרור אידר, פרסם ב"ישראל היום

 נשיא ארה"ב ברק אובמה: תומך בפתרון שתי המדינות 

ופשעיה אך מוסיף לממן את ממשלת הכיבוש  
 
 

  

נו שחקן מפתח ישראל איננה קבצן הנדרש לנדבה. אנח"
האינטרסים של המערב  באזור, היחידים השומרים על

ומשמשים מוצב קדמי במאבקו נגד התפשטות האיסלאם 
   ."בעולם. הסכם הסיוע הוא ביטוי לכך הרדיקלי

לדעתו המפוכחת של הפרשן הצבאי של "מעריב", יוסי     
ישראל ממשיכה להיות הלקוחה הגדולה ") 15.9מלמן (

עניין של מה בכך.  החוץ האמריקאי. זה לאביותר של סיוע 
 רבים בישראל לוקחים זאת כמובן מאליו, אך אסור לשכוח
שארה"ב אינה חייבת לתמוך בישראל. איפה כתוב שהיא 

מתקציב הביטחון של ישראל? זה  צריכה לממן יותר מרבע
וגם לא היה מופיע בהצהרת העצמאות האמריקנית לא 

לאבות האומה  נחשביםש ארונוסעי המייפלא בראשם של
: נחמיא לעצמנו או נשלה את עצמנו שלא האמריקנית.

, אסטרטגייםההתמיכה והסיוע בישראל, מקורם באינטרסים 
  ".הכלכליים של ארה"ב בעולםוביטחוניים ה
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 2תגובות /

        
        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  מה שלא הולך בכוח...
לימודי היהדות וההצטיינות בה חשובים בעיניי יותר "

  ."מלימודי המתמטיקה והמדעים
  )13.9"הארץ",  ,שר החינוך נפתלי בנט(

  

  ... הולך ביותר כוח 
נכונה וראויה. יש לקוות [בנט] אין ספק שאמירתו של השר "

י לשלב יותר תכנים וידע ראו. בפועל כי היא אכן תבוצע גם
  ".םלכתיימומסורת לבתי הספר המ על תורת ישראל

  יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני,(

  )13.9יהדות התורה, וואלה, 
  

  רק זה היה חסר -'ישראל מגינה על אירופה' 
  ".ם על אירופהישראל מגינה לא רק על עצמה, אלא ג"

  )9.9ראש הממשלה בנימין נתניהו בפייסבוק, (
  

   גדל הייצוא לארצות הבריתאווה ישראלית: ג
תעשייה הצבאית (תעש) הגדילה פי עשרה את כמות "ה

אזרחי בארה"ב בתוך  התחמושת שהיא מוכרת לשימוש
שנתיים. החברה מוכרת את התחמושת לשישה מפיצים 

 2014-אותה בשוק הפרטי בארה"ב, ובעוד שב המשווקים
קלים, השנה מיליוני ש 25-ההזמנות שקיבלה הסתכמו בכ

לפי הערכות, העלייה  .גדל הסכום לרבע מיליארד שקל
, במכירות קשורה בהחמרת הפיקוח על מכירת נשק בארה"ב

שגורמת בינתיים לאפקט הפוך: גידול במכירות לאזרחים 
  ."שממהרים להתחמש

  )14.9("הארץ", 
  

  איפה ואיפה
פרקליטות המדינה הודיעה כי היא מתנגדת לעתירה שהגיש "

לבג"ץ,  2014- הנער מוחמד אבו חדיר שנרצח ב שלאביו 
בתשובה של המדינה  .בדרישה להרוס את בתי הרוצחים

 אין לעשות יחס שווב בין טרור פלסטיני לטרור'נטען כי 
יהודי. מובן שכל אירוע טרור הוא פסול, אך אין להתעלם 

המבוצע על ידי פלסטינים וערבים  מהפער בהיקף הטרור
  ".'יהודים מול טרור המבוצע על ידיממזרח ירושלים אל 

  )15.9 ,לעיתונות (הודעה
  

  ומשרד החינוך ...חתן וכלה גילה ורינה
יוזמה בחינוך הממלכתי־דתי: רכזים יכשירו בוגרים ובוגרות "

כוללת גם  התוכנית של מינהל החינוך הדתי. לקראת נישואים
יצירת מאגר הכרויות לבוגרי בתי ספר, ישיבות ואולפנות. 

בניגוד . . . . סירב למסור את תקציב התוכנית ד החינוךמשר
לעמדת המינהל, גורמים בחינוך הדתי מטילים ספק בנחיצות 

        '".רכזי שידוכים'התוכנית ומכנים את אנשיה 
  )14.9(מתוך ידיעה של אור קשתי, "הארץ", 

  

 כתביםמ

  למערכת
  

  : זכויות אדם בעזהגילוי דעת
אדם. אחרי כמעט עשר מיליון בני  1.8ברצועת עזה חיים     

שנות מצור וסבבים חוזרים של הפצצות, המצב הכלכלי 
ברצועה על סף קריסה: אחוזי אבטלה מהגבוהים בעולם, 
  תשתיות חרבות, מים מזוהמים ועוני נרחב.
מול מציאות זו פועלים מזה שנים, בתנאים קשים ביותר 
ובמסירות יוצאת דופן, ארגוני סיוע בינלאומיים. במקום בו 

שראל כופה על תושבי הרצועה חיים של עוני ובידוד, י
 70%- פעילותם של הארגונים ההומניטאריים חיונית: כ

   הרצועה תלויים בסיוע הומניטארי. מתושבי
הרשויות הישראליות הגישו לאחרונה כתבי אישום נגד     

בסיס שני עובדים בארגוני סיוע בינלאומיים ברצועה. על 
כתבי אישום אלו יצאו רשויות המדינה בהאשמות גורפות, 
מרחיקות לכת וחסרות אחריות, כאילו כלל הפעילות 

 ברצועה קשורה לחמאס ומשרתת אותו.ההומניטארית 
שימוש בכספים שנועדו לסיוע הומניטארי לשם תמיכה 
באלימות הוא חמור ביותר ומנוגד לחוק. גם אם תוכח 

ובינתיים עומדת להם חזקת  –ם אשמתם של שני הנאשמי
אין בכך כדי לשנות מהחשיבות, היושרה והמסירות  –החפות 

הבינלאומית לטובת תושבי  של הפעילות ההומניטארית
אנו, ארגוני זכויות אדם בישראל החתומים מטה,  הרצועה.

רואים חשיבות רבה בפעילותם של ארגוני הסיוע 
חיים במציאות הבינלאומיים הפועלים למען תושבי עזה, ה

של מצוקה אדירה. אנו קוראים לממשלת ישראל להימנע 
מהצבת מכשולים בפני פעילותם של ארגונים אלה ולהיזהר 

  מהטלת דופי בעבודתה הקריטית של קהילת ארגוני הסיוע.
  

סניף ישראל |  –האגודה לזכויות האזרח בישראל | אמנסטי אינטרנשיונל 
ון | בצלם | גישה | הוועד הציבורי מתכננים למען זכויות תכנ –במקום 
מתנדבים לזכויות  –| יש דין   יים בישראל | המוקד להגנת הפרטנגד עינו

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל |  –| עדאלה  אדם
פלסטיני | קואליציית נשים -המכון לחקר הסכסוך הישראלי –עקבות 

כויות אדם | שוברים | רופאים לז לשלום | הקרן למגיני זכויות אדם
  רבנים למען זכויות האדם –שתיקה | שומרי משפט 

  

באמצעות הדוא"ל: למערכת ניתן לשלוח מכתבים 
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו - ת"א 26205 וארדיבת לתאו 
  

  החייל היורה והפרופסור החולני
אליאסי, שרון גל, פעילי התנועה  אחרי יואב 'הצל'    

ופעילי הימין  המזרחית 'תור הזהב', שר הביטחון ליברמן
לאחרונה החייל מחברון, זכה ההזויים ביותר בסביבה, 

, , שירה למוות בפלסטיני פצוע בחודש מארסאלאור אזריה
, ראש המכון פרופסור יהודה היס. מדובר במליץ יושר חדשב

) וטען 15.9יד לטובת אזריה (לרפואה משפטית לשעבר, שהע
בניגוד לחוות הדעת של המומחים, כי כדורו של אזריה לא 

  .שריף-פתאח יוסרי א-עבד אלהרג את הפלסטיני, 
היס, שפוטר מתפקידו אחרי שורת פרשיות בהן הואשם,     

שכללו סחר באיברים ומיני מעשים שיכלו להילקח מספר 
זריח. מצא מין אימה, משתלב יפה מאד בעדת תומכיו של א

  שמע במקום הדורש צדק.יאת מינו. מן הראוי שהיס לא י

  נ"פ



  מ

 3/ מדיניות
 

אינו  תדין נצר

 כדין קדומים
  אגממנון דה ברוןמאת 

  
כחלק מהכנות למשא ומתן     

מול אבו מאזן, עלה אל עתידי 
בנימין נתניהו למתקפה 
פייסבוקית והצהיר שהדרישה 
הפלסטינית לפינוי התנחלויות 

"טיהור אתני" של יהודים,  יאה
ישובים  בעוד שבישראל קיימים

ן נתניהו משווה בי עודערביים. ב
התנחלויות שהוקמו בניגוד לדין 
הבינלאומי לבין יישובים 

הימין כבר קורא שקיימים פה זה עידן ועידנים, 
כל פינוי  ישראלי מולהקיצוני  לפנות יישוב ערבי 

יהודי במסגרת משא ומתן. אתם יודעים, טיהור של ישוב 
  .'תג מחיר' בסגנוןאתני אמיתי 

השוות את ההתנחלויות אין עוול ואיוולת גדולים יותר מל    
היהודיות בלב פלסטין ליישובים הערביים בישראל. דין 
נצרת, דין לוד, ודין טייבה אינו כדין קדומים, גוש קטיף או 
עמונה. היישובים הפלסטיניים בישראל הם מלב לבה של 
הארץ הזאת. חלקם, כמו עכו ובאר שבע, הם מרכזים 

מו צפת וסח'נין, אורבניים שקיימים זה אלפי שנים; חלקם, כ
התפתחו במשך מאות של שליטה ערבית ומוסלמית על 

זרקא או אל עראקיב פרחו -הארץ; וחלקם, כמו ג'סר א
בפריפריה של הארץ בראשית העידן המודרני. כל אותם 

על ות בסיסה של המדינה הפלסטינית שיעדו להנויישובים 
  . 1947-ב "םאוהז יהכרהקמתה 

יישובים אלו, כבשה אותם ישראל הצעירה פלשה אל     
בכוח הזרוע, גירשה או מנעה מתושביהם לחזור אליהם, 
והטילה עליהם עוצר צבאי ממושך. הם לא ביקשו להיות 

ישראל בלעה אותם. במשך  הזרוע כוחחלק ממנה, אלא שב
שנות שלטונה, היא הפקיעה מהם אדמות שוב ושוב, סרסה 

ם, זרעה את החקלאות והכלכלה המקומית, ייבשה תקציבי
משת"פים ואווירת טרור ובהלה, קיצצה את החברה 
  האזרחית, והתייחסה אליהם כאיום פוליטי ודמוגרפי תמידי. 

, עם תחילתה של ות נסיגה ממדיניות זרמזלאחרונה נ    
השקעה תקציבית על מנת לסגור את פערי עשורי הגזענות 

 רק בתושביםלא מדיניות הייהוד פגעה יש לציין שוסדת. הממ
ערבים, אלא בכלל הפריפריה הישראלית. צפת, שבהיותה 

תה מרכז יהי משמעותיעיר פלסטינית עם יישוב יהודי 
אורבאני שוקק לכפרי הגליל העליון, הלכה ונמקה לאחר 

 התושביםוידקה את וגירש בכוח תותחי הד הצבא הישראליש
הערבים, והיום היא  צל חיוור של עצמה. עמק בית שאן 

יבשתי וקישר בין סחורות -שוב במסחר הביןתפקיד ח מילא
מפרץ הפרסי לבין נמלי הים בשמקורן בחצי האי ערב ו

התיכון, ואילו היום האזור כולו משווע לתכנית הצלה 
כלכלית. סיפורה של הפריפריה הישראלית, על היעדר 

  והמוביליות  הממשלתיים   התקציבים התעסוקה,  אפשרויות 

  

הציוני של החרבת היישוב החברתית בה, הוא הסיפור 
הפלסטיני. גוש דן ומישור החוף, למי שזוכר את הארץ לפני 

הפריפריה. על מזבח המאבק הלאומי בשעתו , היו 1948
  ים.כל אזור גיאוגרפי בו נותרו ערב "באויב הערבי" הוקרב

סיפורם של היישובים הערביים בישראל הוא סיפור אם כן,     
ת ממסד שלם שפעל כנגדם. של הישרדות יומיומית למרו

 במהלךסיפורן של ההתנחלויות הוא סיפור הפוך לחלוטין. 
השתלטה ישראל על שטחים פלסטיניים.  ,1967מלחמת 

וחלקן  ההתנחלויות נבנו על אדמות מופקעות, חלקן פרטיות 
ציבוריות, אבל הן נועדו מלכתחילה לסוג מסוים מאוד של 

הציבור היהודי המשיחי בלבד. יישובי האפרטהייד  –ציבור 
עודפים תקציביים והוכרזו כאזור עדיפות לאומית, בזכו 

טיפוח ממשלתי מימין ומשמאל, ב
פיתוח תשתיות בתקציבי ענק על ב

מאבק ה .הקו הירוקישובי חשבון 
ישראל על  בינלאומי עיקש שלה

טימיות שלהם דרדר את יעצם הלג
כלל החברה ללאומנות קיצונית. 
ההתנחלויות אינן ותיקות, ולמרות 
שהן מתהדרות בשמות עתיקים, זה 

  מקרוב באו.
המשך של  ןההתנחלויות ה    

פולשנות הציונית לשטחי החברה ה
 ותמקביל ן אינןהפלסטינית, ה

אין למדינה  .1948-אליהם פלשו ב ,יישובים הערבייםל
כל חובה להכיר בזכויות הקניין של שתקום הפלסטינית 

הפקעה גזענית. האדמה בגזל ובההתנחלויות שהגיעו לעולם 
לציבור  , נועדהעליה הוקמו ההתנחלויות ,הציבורית

הפלסטיני, לא למתנחלים. אין לציבור הפלסטיני שום חובה 
  לקבל ציבור גזעני זה לתוך מדינתם כשתקום.

מה פשר 'הטיהור האתני' עליו מדבר נתניהו? ניתן אז     
ית והאמיתית של המו"מ חשאלהבינו, רק באמצעות מטרתו ה

את  הנציחוהיא כישלונו. נתניהו מעוניין ל –עבור נתניהו 
מבוסס על המשך הכיבוש השלטונו בישראל, שלטון 

העליונות ', ועל גיסא והשליטה על הפלסטינים מחד
נחוץ נתניהו ל. על כן גיסא ם מאידךלמושל ישראל  'המוסרית

  . כיבוש הקייםבמשיך המו"מ, על מנת שיוכל להכשלון 
, אולי עם אבו מאזןשל נתניהו  העתידיות פגישותיו     

לא שונות מפגישות התדרוך של נתניהו לעיתונות.  במוסקבה,
למראית עין בלבד, כחלק מהצגה  יתקיימופגישות אלו 

מוכן לפשרה, גם גם ככקשוב וגם יראה ישבסופה נתניהו 
כמנהיג תקיף וחזק שאומר את האמת בפנים, וגם כקורבן 

  ת או הקהילה הבינלאומית.שמאליהמותקף של אליטה 
הגיע הזמן להפסיק לשחק במשחק של נתניהו, ולהבין     

שאין טעם לפגישות ולמו"מ מול ממשלת הימין שבראשותו. 
ערבי -יהודיעל המאבק הפלסטיני הבינלאומי והמאבק ה

שלטון הימין ולא לפשרות עמו.  קיצורהמקומי לחתור ל
עלינו לאמץ את עמדתו הנחרצת של ניקיטה חרושצ'וב, 
מזכ"ל המפלגה והיו"ר הסובייטי, עת נאם בפניי נציגי 

: "המדינות 1956-מדינות המערב (וביניהן ישראל) ב
הקפיטליסטיות... אין זה משנה אם תאהבו אותנו או לא, אם 

רבו להיפגש אתנו ולא תזמינו אותנו להיפגש אתכן. בין תס
אם תרצו או לא, ההיסטוריה תהייה לצדנו. אנחנו נקבור 

ת החפירה, כי מעמד העובדים אאתכם.... לא באמצעות 
שלכם יקבור אתכם". וכך עלינו לומר יחד, יהודים וערבים, 
 ,ישראלים ופלסטינים, לממשלת הימין של נתניהו בפרט

אנחנו נהיה שם,  – ת הציונית הלאומנית בכללולמדיניו
  .תהיה לצדנו ההיסטוריהכי עומדים יחד, 

 מתוך סרטון 'הטיהור האתני' של נתניהו
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  אלאלוף אביר העוני 
ברוח המימרה הישנה, תמיד יימצא מישהו שינער את     

ליברליים מבית מדרשם של חסידי -האבק מעל רעיונות ניאו
"המדינה הקטנה" ומחסלי מדינת הרווחה, ועוד יכריז על 

  מרכולתו כמרכיב במלחמה בעוני. 
מכובדת זו ח"כ אלי -בשבוע שעבר הצטרף לרשימה בלתי    

וף ממפלגת כולנו של שר האוצר, המכהן כיו"ר ועדת אלאל
העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. אלאלוף הודיע, כי 
הקים ועדה בראשותו שתטרח על הכנת חוק שיהפוך את 
קצבות הילדים והזקנה ומענק הלידה מקצבות אוניברסליות 
(הניתנות לכל תושב קבע ללא מבחן הכנסות) לקצבות 

  ות בגובה ההכנסה).סלקטיביות (התלוי
יוזמתו הבלה מזוקן של אלאלוף הזכירה לי את הכרזתו     

החסודה של ח"כ דן תיכון מהליכוד, בשבתו במליאה כיו"ר 
), כי אינו מבין מדוע ילדיו המסודרים 1999-1996הכנסת (

כלכלית צריכים לקבל קצבת ילדים עבור נכדיו. כמו תיכון, 
הכנסות בינוניות ומעלה גם אלאלוף הצביע על אנשים בעלי 

ואמר בפאתוס: "יש להם מספיק כסף, הם אינם זקוקים 
  ).11.9לקצבות האלה" ("דה מרקר", 

ההתחכמות בדבר בעלי אמצעים שאינם זקוקים לקצבות     
ילדים וזקנה נועדה, אז והיום, להכפיף את הביטוח הלאומי 
לאוצר ולהפוך אותו ממוסד ביטוחי (כל תושב חייב בתשלום 
וזכאי לקצבה) ללשכת רווחה, המשלמת לעניים כשיש לה 

  ולפי מה שהאוצר הקציב לה.  
ריסוק הביטוח הלאומי הוא אבן פינה בריסוק מדינת     

הרווחה (על כל מגבלותיה). כיום, למשל, קצבת ילדים 
משולמת לחשבון הבנק של האם לפי המידע על גילו של 

 –, וקצבת זקנה הילד, קצבת הלידה משולמת לכל אם שילדה
  . 70לכל מי שהגיע לגיל 

לפי אלאלוף, כל אם וכל קשיש יצטרכו להביא אישור     
הכנסה נמוכה, כדי לקבל קצבה. אך הפיכת קצבות לתשלום 
לעניים תפגע קודם כל בעניים. הניסיון הוכיח, כי דווקא 
בקרב מעוטי ההכנסה ומיעוטים יש מודעות נמוכה לזכויות 

  ת לקצבות.שונות, ובכלל זא
השלב הבא הבלתי נמנע של מהלך כזה הוא ערעור על     

עצם התשלום לביטוח הלאומי: אם קצבת הזקנה אינה 
מובטחת לכולם, מדוע כולם צריכים לשלם עבור ביטוח זקנה 

הביטוח הלאומי מאבד את  –כזה? אך אם לא כולם משלמים 
  זכות קיומו.

ב קיצוצים בגובה השנים האחרונות בוצעו שוב ושו 30-ב     
 150בקצבת הילדים, ששיעורה היום ( –הקצבות, ובמיוחד 

שקל לחודש), הוא ממש בדיחה. אך באוצר, שבראשו עומד 
כחלון, ראש מפלגתו של אלאלוף, סבורים שזה לא מספיק, 

  ועכשיו צריך לנסות שוב את חיסול הביטוח האוניברסלי.
אם אלאלוף ודומיו סבורים, שצריך לקחת יותר     

העלאת מס  –מהעשירים, הדרך הפשוטה והבטוחה היא 
ההכנסה שמשלמים שכירים, עצמאים וגם פנסיונרים 

כחלון -שהכנסתם גבוהה מסף מסוים. אך ממשלת נתניהו
סולדת מהדרך הישרה הזאת ודווקא מפחיתה את מס 

יצב עצמו ציבורית ההכנסה ואת מס החברות. אלאלוף, שמ
כלוחם בעוני, מוכיח ביוזמתו לקצבות תלויות הכנסה כי הוא 
תלמיד נאמן של מילטון פרידמן, שהטיף לביטול שכר 
המינימום ולהפרטת הביטוח הלאומי כדרך להילחם בעוני, 
ואשר יישום משנתו העמיק את הקיטוב החברתי בעולם 

  לממדים חסרי תקדים.

  תמר גוז'נסקי 

  

  זם וכיבושאימפריאלי

  את מי משרת 

  הבנק העולמי
      
דו"ח חדש של הבנק העולמי מתריע על מצב הכלכלה     

פורסם בסוף השבוע לקראת ישיבת המסמך . הפלסטינית
 ) בניו יורק.19.9ביום שני ( שנערכה "המדינות התורמות"

קיפאון בהכנסות והרעה ברמת החיים של  :עיקרי הדו"ח הם
התכנית ועוד: . חים הכבושיםבשט משפחות פלסטיניות

מיליארד דולר שטרם  1.3לשיקום עזה נמצאת בפיגור של 
יחידות  11,000-מ 10%-רו המדינות התורמות. רק כיהעב

נבנו מחדש  תהרחצני"צוק איתן"  לחמתמהדיור שנהרסו ב
  עד היום. 

שהוא אחד ממעוזי הקפיטליזם  –לפי הבנק העולמי     
את שבח מ אמנם דו"ח הלא הכל שחור.  –הגלובאלי 

אך מציין  ,.ישראל על הגדלת מכסת הפועלים הפלסטינים
 אכי רמת ההשקעות הפרטיות ברשות הפלסטינית הי

" שמטיל ההגבלות הביטחוניות"מהנמוכות בעולם בעקבות 
, וקורא לממשלת ישראל להקצות לפלסטינים תדרי הכיבוש

 סלולר נוספים לשימוש חברות טלקום.

תקופה ממושכת של צמיחה כלכלית איטית , על פי הדו"ח   
הובילה לשיעור אבטלה גבוה באופן קבוע ולקיפאון 

"המשק . מוצעת של אזרחים ברשות הפלסטיניתבהכנסה המ
הפלסטיני לא יוכל לממש את הפוטנציאל שלו באופן מלא 
ללא הסדר שלום, אך ניתן לנקוט צעדים משמעותיים כדי 

  .נכתב "למנוע הידרדרות נוספת
"התחזית בנושא הכלכלה הפלסטינית מדאיגה ובעלת     

השלכות חמורות על ההכנסות, ההזדמנויות והרווחה של 
על גם השלכות אלה ישפיעו  תושבי הרשות הפלסטינית.
לסטינית לספק שירותים לכל יכולתה של הרשות הפ

  ".אזרחיה
        

        

  >>> 5המשך בעמוד 
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 , מציין ליברלית של הבנק העולמי- וח המדיניות הניאובר    

לו מאמצי הייצוב הפיסקלי הדו"ח כי בעשור האחרון הובי
 15%-להורדת הגירעון ב(רש"פ)  רשות הפלסטיניתשל ה

 ראוי לציון, שרק לעיתים נדירות נראההישג " –מהתמ"ג 
. אף על פי כן, המצב הפיננסי של "במקומות אחרים בעולם

נותר שברירי, כאשר הירידה בתמיכה התקציבית רשות ה
מיליון דולר בשנת  600-הובילה לפער מימון צפוי של כ

2016 . 
אינם מספיקים כדי " רשותו"ח קובע כי מאמצי הדה    

האפשרויות לקבלת שלסגור את הפער לגמרי, ביחוד מאחר 
הלוואות מקומיות כבר כמעט מוצו עד תום. לכן, בטווח 

כת המדינות התורמות, בעיקר תמיכה תקציבית, הקצר תמי
חיונית כדי להימנע ממשבר כלכלי שיוביל לבעיות  אהי

ממשלת ישראל יכולה לתרום תרומה ". "רחבות יותר
ודשת של כמה תחומים הגורמים חשובה על ידי בדיקה מח

להפסדים במסגרת הסדרי שיתוף ההכנסות  שותלר
ום תדרים לחברות הקיימים, ובנוסף על ידי שחרור ספקטר

טלקום פלסטיניות, פעולה שתתורגם לדמי רישוי שישולמו 
  .", ממליצים בוושגינטוןלרש"פ

כי  ,וקובע התייחס בהרחבה גם לנעשה ברצועהדו"ח מ    
הסיוע של המדינות התורמות ממשיך להיות המפתח 

מיליארד דולר  3.5לשיפור המצב ההומניטרי בעזה. מתוך 
ר לשיקום עזה חולקו עד עתה עידת קהיושהובטחו בו

מיליארד דולר נמצא בפיגור  1.3, כלומר שסכום של 46%
המדינות התורמות. מבלוחות הזמנים של העברת הכספים 

  שהותוו עזה   ום שלהשיק מצרכי  16%באופן מכריע, רק 
שהוכנה לאחר "צוק איתן" בוצעו עד  המפורטת בהערכה 

לעמוד היום. הדו"ח מפציר במדינות התורמות 
בהתחייבויותיהן ולתעדף את ההוצאות בהתאם להערכת 

  הצרכים בעזה. 

אנשים בעזה סובלים מעקירה פנימית  70,000-למעלה מ"   
יחידות הדיור  11,000מתוך  10.7%ממושכת מבתיהם. רק 

 50%- נבנו מחדש עד היום, וכ 2014- שנהרסו לגמרי ב
ים מהבתים שניזוקו במידה חלקית וחמורה עדיין זקוק

לשיקום. המצב בעזה מדאיג מאד והתנאים הדרושים 
 לאחר השיקום אינם מתקיימים", אלצמיחה כלכלית בת קיימ

 .ירות הבנקכמסרה אחת מב
לבצע  שות הפלסטיניתלפי הדו"ח, ביכולתה של הר    

רפורמות ארוכות טווח ויסודיות יותר כדי להגדיל את גביית 
מות במגזר כולל "רפורההכנסות ולהקטין הוצאות, 

בדגש על הפיכת מערכות השכר והפנסיה של הציבורי", 
מהי הוגנות על עובדי ממשלה להוגנות כלפי שאר הציבור. 

פי הבנק העולמי? להוריד את השכר ואת הפנסיה לרמות 
כלפי שאר  להיות הוגןאו כדברי מומחיו " ,נמוכות יותר

דרושות גם פעולות להגברת התחרות הציבור". כמובן ש"
-בדרך הניאו. למרות התקדמות "צירת מקומות עבודהוי

בשנים האחרונות, עדיין מדורגים ליברלית של הרשות 
מדינות  189מתוך  129-השטחים הפלסטינים במקום ה

". הד"ח קובע 2016בדו"ח הבנק העולמי "עושים עסקים 
כי ביכולתה של ממשלת ישראל להקל את הלחץ של  כמו כן

להיות  הקיפאון הכלכלי. ההגבלות הישראליות ממשיכות
החסם הראשי המונע תחרות כלכלית פלסטינית ודחפו את 
ההשקעה הפרטית לרמות מהנמוכות בעולם. בין ההגבלות 

, סי מציין הדו"ח במיוחד את אלה המוטלות על אזור
 -יל את התמ"ג הפלסטיני בהייתה יכולה להגד ןהסרת"ש

ולהוביל לגידול דומה בתעסוקה. הפסדי התמ"ג בעזה  35%
  ".50%-הם למעלה מ 2007- מאז הסגר ב

 
 

הפגנה של עשרות סוחרים מעזה באוגוסט האחרון מול מעבר ארז במחאה 
 .על כך שישראל ביטלה את ההיתרים שלהם לצאת מהרצועה לצרכי מסחר

לשכת המסחר והתעשייה ברצועת עזה,  חוסרי, יושב ראש-וואליד אל
- ההפגנה, אמר במסיבת עיתונאים כי מתחילת השנה נשללו כ שארגנה את

חברות מנועות  200סוחר בכיר. ת תעודו 160-נוסף ל ,היתרי סוחר 1,500
  (צילום: גישה) מלייבא סחורות דרך ישראל

  
  

  
של "עובדה  אראיית הבנק העולמי את הכיבוש הי    

ציע לשים קץ לכיבוש ולהקים מדינה פלסטינית מוגמרת". לה
כדי לקדם את החברה ואת  צידה של ישראלבעצמאית 

מהניתוח כלכלי של הבנק. זו "פוליטיקה", חלק  ן, אינהמשק
כלל  כוללתליברלית של הבנק אינה -הניאו ותשהשקפ

מעבר לעובדה שמזה שנים רבות הבנק העולמי  בהצעותיו.
הלים בפועל את כלכלת הרשות וקרן המטבע הבינלאומית מנ

הפלסטינית, ניכר שעל בסיס ניתוח די קודר של המצב 
. להיפך, כללמשליט הכיבוש; הדאגה אינה לשהכלכלי 

 ערפאת כיהן כיו"ר בעצת הבנק העולמי ועוד כאשר יאסר
הפריטה את שני הנכסים הכלכליים  זו הפלסטינית, הרשות

דת "פלטל" היחידים שהיו בידיה: חברת הטלפוניה הניי
וחברת התעופה הפלסטינית שפעלה משדה התעופה דהנייה 

עד היסוד שנים מעטות לאחר  השישראל הרס –ברצועת עזה 
מכן. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמדינה שטרם קמה, 

  החלה להפריט את המעט שיש לה.
עתה הבנק העולמי "ריסון ובמצב משברי זה, דורש     

ות ו"הגברת התחרות". הבנק, תקציבי", הורדת שכר ופנסי
בניגוד להמלצותיו ביתר מדינות העולם, לא דורש להפריט 

  את נכסי המדינה. כי מדינה אין ואין גם נכסים. 
לצערנו, ולצערם של הפלסטינים, אין לזרמים הפוליטיים     

תכתיבי המרכזיים: הפתח והחמאס, עמדה אלטרנטיבית ל
ות התורמות").  אין "המדינזרימת הכספים מבהבנק (השולט 

מדינה עצמאית של כל אסטרטגיה לבנייה לארגונים אלה 
מהקפיליזם העולמי, ריבונית בפני חמדנות האימפריאליזם 

  וצודקת חברתית. 
  

  אפרים דוידי



 6/ בינלאומי

  פודמוס הפולנית
  

תנועה פוליטית חדשה בפולין, בהובלת צעירים 
ובהשראת "פודמוס" הספרדית, מנסה להמציא 

ראיון עמם  ● מחדש את הפוליטיקה השמאלית

                            מגה"-פורסם בכתב העת האיטלקי "מיקרו
  

"יחד")  – Razemתנועה החדשה הנקראת "ראזם" (ה    
מהקולות,  3.6%-התמודדה בבחירות לפרלמנט וזכתה ב

 –אולם לא עברה את אחוז החסימה הגבוה. שניים ממנהיגיה 
התראיינו על אודות  –מרסלינה זאוויסה ומאסייג' קונייצני 

  חותה.תהתנועה והתפ
  

מדוע עברתם מפעילות בתנועות החברתיות 
  להקמת מפלגה פוליטית?

אין מפלגת שמאל אמיתית בפולין. המפלגה     
בירוקרטים שכיהנו בממשלות הסוציאליסטית מורכבת מ

ו על החזרת חהם ניצ –הקומוניסטיות האחרונות, ומאז 
ליברלית. הם תפסו את המשבצת -הקפיטליזם בצורתו הניאו

שאמור היה השמאל לתפוס 
בפולין, ואנחנו ביקשנו לפתוח 

  את המרחב הזה.
איש בפולין לא סומך יותר     

גם מצבן של  ךעל המפלגות, א
ת אינו טוב התנועות החברתיו

בהרבה: הן קטנות, מפוצלות, 
  ומתקשות להשפיע באופן משמעותי.

החלטנו לכתוב מכתב פתוח לכל התנועות החברתיות,     
ך ימים ספורים. לא הכרנו את מהלואלפיים איש חתמו עליו ב

רובם, והופתענו לגלות שאין להם עניין במסגרות השמאליות 
  מיותרות.כהקיימות, שנתפסות בעיניהם כישנות ו

מאז שהקמנו את התנועה, ארגוני השמאל היו כל הזמן     
בעימות איתנו. אבל בינתיים רבים עזבו את המסגרות 

"ראזם". אנו רואים עצמנו -המסורתיות והעדיפו להצטרף ל
לא קראנו  כחלק מהשמאל האירופי החדש, הנבנה מלמטה.

ר. לעצמנו תנועת שמאל, כי איש אינו יודע יותר מה זה אומ
אבל השורשים שלנו ברורים, ואנחנו רוצים לצאת לדרך 

  חדשה מנקודת המוצא הזו.
  

בבחירות התמודדה קואליציה בשם "השמאל 
לשעבר, ירוקים, ליברלים -המאוחד" (קומוניסטים

  שמאליים). מדוע בחרתם להתמודד בנפרד ממנה?
יש לנו את סדר היום שלנו ויש לנו גישה חדשה     

ה הישנה לפוליטיקה כבר מתה מזמן, לפוליטיקה. הגיש
מותגים   אותם  המקדמים ומייצגים אותה אותם שמות ישנים 

ישנים, אותם הפוליטיקאים ואותן קבוצות האינטרס. בכל 
מערכת בחירות הם מנסים לייצר לעצמם קואליציה 
אלקטורלית חדשה, כשמטרתם היחידה היא להבטיח את 

  בחירתם מחדש לפרלמנט.
שלנו היא כלפי כל השכבה הזו. השיטה שלהם הביקורת     

-פשוט לא עובדת יותר, ואין לנו עניין לקחת בזה חלק. יתר

הם מצביעים בעד חוקים  –כן, כשהם נכנסים לפרלמנט -על
  ימניים, ומחזקים את התפיסה כאילו אין אלטרנטיבה לשיטה.

  

  המדיניות שאתם מציעים? יומה
המצע שלנו הוא לא רדיקלי במיוחד, ואפילו אפשר לתאר     

דמוקרטי. אבל עבור פולין זה דבר חדשני. -אותו כסוציאל
איש לא דיבר בעבר על מיסוי פרוגרסיבי, על חלוקה מחדש 
של ההכנסות. כיום, כאשר כלי התקשורת מעוניינים בתגובה 

  ינו. הם פונים אל –על עניינים הנוגעים בעובדים או בעוני 
גם בשאלות חברתיות, אנחנו הפכנו לכתובת: העיתונאים     

 הפלות, שעדיין אינן חוקיות.השואלים לתגובתנו בנושא 
כשהממשלה ניסתה לחוקק חוק שיאסור על הפלות אפילו 

רשה אבמקרים של אונס, הייתה זו "ראזם" שיזמה הפגנה בוו
ה ההפגנה הגדול –אלפים מפגינים  10- בהשתתפות למעלה מ

  פעם לגבי נושא זה.-ביותר שהייתה בפולין אי
  

הממשלה הנוכחית היא שמרנית וסמכותנית, אולם 
נוקטת בצעדים הנחשבים חברתיים (הגדלת 

  ). איך אתם מסבירים זאת?וכדומה  קצבאות ילדים
גם אנחנו הופתענו. חשבנו     

שההבטחות החברתיות שהימין 
השמיע במערכת הבחירות, 

הממשלה.  ישכחו עם הקמתי
אבל לא כך המצב: הממשלה 

 יותר החדשה היא לאומנית
. קצבאות הילדים יותר וחברתית

 םאת העוני בקרב ילדי החדשות, לדוגמא, צפויות להפחית
נושא חשוב במיוחד בפולין, בה נפוצות  . זהו10%-ל 28%-מ

  ילדים.-משפחות מרובות
 אולם במקביל, הממשלה עומדת להקים מיליציה החמושה    

למחצה, שאנשיה יגויסו מקרב - בכלי נשק אוטומטיים
קבוצות הימין הקיצוני. היא מחוקקת חוק חדש "נגד טרור" 

קבע, תוך הענקת  מצבשמשמעותו הכרזה על מצב חירום כ
סמכויות מרחיקות לכת לממשלה. בנוסף, מוטלות מגבלות 
על העיתונות ויש מתקפה על עצמאותו של בית הדין לענייני 

  ה תהליכים מפחידים.חוקה. אל
  

  אז מדוע לא הצטרפתם להפגנות האופוזיציה?
הפגנות אלה אורגנו בידי מי שהיו מפלגות השלטון אך     

לפני שנים ספורות. הם מוחים על הפגיעה בחופש הביטוי, 
מתקיפים את מדיניותה החברתית של  –אבל במקביל 

הממשלה. הם לא מבינים שקיצבאות ושירותי רווחה הם 
בים ביותר עבור המוני עובדים ועניים. הם קוראים לעניי חשו

קוראים  –פולין לצאת להפגין למען החוקה, אבל במקביל 
לקצץ בקצבאות הילדים שלהם. הם מנותקים לגמרי 

  מהמציאות. 
אבל אנחנו לא אנחנו רוצים להדיח את הממשלה,     

מאמינים שכדי להשיג זאת, מספיק לכנס עצרות של ליברלים 
רים הגדולות. חייבים לדבר גם עם הציבור שהצביע בע

למפלגת השלטון. אם לא נצליח כאופוזיציה לייצר גם סדר 
יום חברתי, המשמעות היא שהדרך תהיה פנויה לרווחה עבור 

  לרודנות.את פולין מי שמדרדרים 
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  אורות וצללים

  בתחנה המרכזית 
  

שבוע נפתחה ב"אורות וצללים" חדשה התערוכה ה    
פרויקט אמנות בתחנה  התערוכה היא –) 16.9(שעבר

 6תהיה פתוחה עד ו אביב-ם תלשבדרוהמרכזית החדשה 
 - 17:00ניתן לבקר בה בימי שלישי בין השעות  .באוקטובר

  .17:00-ל 10:00שישי בין בו 20:00
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב היא מיקרוקוסמוס     

המכיל שלל תופעות חברתיות ותרבותיות מרתקות, אשר 
רות כל קנה מידה של הקאנון הישראלי, מודבבהיותן חריגות 

. הרווחת מעין הציבור ומושלכות הצידה אל מחוץ לתודעתו
מתגלה  -אף על פי כן, או שמא דווקא בזכותה של הדרה זו 

שטח הפקר מנושל מכל מעמד  ,המתחם כמעין אזור מפורז
עצמו. לעיתים, נדמה כי כשלתרבותי, אך פורה ויצירתי 

  המקום קפא, כאילו כל הפעילות בו עומדת מלכת. 

חשיבה זו " ,לדברי האוצרים גיל יפמן ואסתר סקין ,אולם    
מוטעית מיסודה, כי בתוככי המרחב האדריכלי עצום 
הממדים הזה, בעל אינספור הדלתות, החללים הפתוחים 
והתקרות הגבוהות, המובלעות והמסדרונות, עמוק בתוך 

חיה ופועמת מציאות חיים מגוונת  -הלבירינט המורכב הזה 
. מתחם "צמה מחדש מדי יום ביומוועשירה, הממציאה ע

התחנה המרכזית החדשה על אוכלוסייתו ההטרוגנית, ייעודו 
הפונקציונאלי ומרחביו הבלתי נדלים, משמש קרקע פורייה 

  יוצרים מתחומי האמנות והתרבות השונים. ללאמנים ו
יוצרים האמנים  שותפים "אורות וצללים"לפרויקט     

תחנה כאל לחסו בעבודתם ינוספים שהתי אמנים וכןבתחנה, 
מקור להשראה. מעבר ברציפי התודעה במתחם האמנים 
  מציע מסע במרחבי הזמן אל עבר חללים חיצוניים

  פתוחים והופעות חיות. חללי סטודיוופנימיים של תצוגה, 
מנדי כהאן,  :בתערוכה החדשה משתתפיםהאמנים בין ה    

גילי גודיאנו,  שירלי נדב, גיורא ברגל, יואב רבן ונטשה רימר,
דיוויד גיבס, רונה יפמן וסטודנטים מבצלאל, עמוס קינן, 
שלומציון קינן, אלדד רפאלי, אנה לוקשבסקי, אלעד הורן 

נחס , ארגז החול, פD.R.Yוטליה דוידי, פסטיבל הפנזינים,
סטודיו כמו כן, יתקיימו אירועי  אסתר סקין.ו וויה, גיל יפמן

רמון מנדוסה, זינה מנדוסה, רועי  :ים לקהל בהשתתפותפתוח
 ון זרגרי, יונג יידיש,שרעבי והלל אייל (סטודיו טלטלה), שר

  אילן שדה.ו ירמי עדני
  

  לפרסוםמגייסים משאבים 

  שנות כיבוש 50ספר על 
  

  

פעיל שלום כבר , ישי מנוחיןעורך הוצאת "נובמבר",    
, פתח במבצע גיוס כספים מקוון למעלה משלושה עשורים

שנות כיבוש השטחים  50- ום ספר שיעסוק בלפרס
ולמרות  1967מאז יוני  שנה 50עברו כמעט ". הפלסטינים

 ,בחיי כולנו הנוכחות הבולטת והמעיקה של הכיבוש
פלסטינים וישראלים, מעטים מעורים בממדים השונים שלו 

אנו זקוקים " .", מסר ל"זו הדרך"ובהשלכותיו ההרסניות
אינדקס מושגים,  לאור שלהוצאה ה כספית למען לתמיכ
 וייצוגים של כיבוש, שייצא לאור לקראת השנה עדויות

  . ", הוסיףהחמישים לכיבוש
אחת לכל שנה מאז   עדות –עדויות  50ל וכלתהאסופה     

או בפרסומי ארגוני שהופיעה באחד מכלי התקשורת  1967
 1967פלסטיים שונים מאז  ייצוגים 50 – זכויות האדם

-קרצמן) ו דוד ריב, להב הלוי ומיקי תרו ובחרוי(שא
  . כותבים וכותבות המנתחים מושגי מפתח 50

 ;עסאם מח'ול –אינתיפאדה בין המושגים שבספר:      

אולוגיה ולאומיות יארכ; ענת מטר –אקדמיה ישראלית 
; יעל ברדה –ביורוקרטיה של כיבוש ; חיים וייס –בישראל 

הצדקות ; תןנ-סמדר בן -בית המשפט העליון והשטחים 
 –זכויות אדם ; יעל שטיין –הרוגים ; הלל כהן –וסיבות 

חיסולים  ;טלי זילברשטיין –חינוך למיליטריזם  ;יוסף שורץ
 ;אפרים דוידי –כלכלת כיבוש וקפיטליזם ; ישי מנוחין –

ערכת מ; אייל הראובני –מים ; אבנר דה שליט –מחאה 
אנחנו או  –מתנחלים  ;אבנר בן עמוס –החינוך הישראלית 

ארוחת הכיבוש אינה  –נטל הכיבוש ; חגית עופרן –הם? 
 פלסטינים -םערביאזרחים  ;שלמה סבירסקי -ארוחת חינם 

 –הצבא המוסרי בעולם  –צה"ל ; עודה בשאראת –ישראל ב
רמי אלחנן ובאסם  –שכול מן; נוגה קד   –שב"כ ; יולי נובק

לאומית התנועה ה ;אורי משגב –תג מחיר   ;עראמין
   ועוד.  ;מאיה רוזנפלד –לסטינית פה
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ראשי הארגונים המפעילים מעונות יום התכנסו     
) בלשכת שר העבודה והרווחה חיים כץ כדי 12.9(

מצוקת שכר המטפלות ועל מנת להגיע בלדון 
הגיעו להבנות ולהימנע מהשבתה. בתום הדיון 

הצדדים להסכם שקבע כי החל מינואר תינתן תוספת 
 שקל בחודש למטפלות בתחילת 400ישירה של 

דרכן. כמו כן תינתן תוספת ממוצעת ליתר המטפלות 
שקל  400-שקל לחודש השנה, ו 300-בסך של כ

מיליון שקל  20. כמו כן, הארגונים יקבלו 2019בשנת 
עבור המשך  2018-ו 2017נוספים בכל אחת מהשנים 

  שיפור המבנים והבטיחות במעונות היום.
בחודש מאי איימו מפעילי המעונות בשביתה     
מחאה על תנאי המעונות ותנאי ההעסקה בהם. ב

 ,למעונות  ילדים  קבלת  לטענתם, יש מחסור בכיתות שמונע 
במטרה לאפשר להן  –המוחלשות   בכוח חריף  מחסור 

להשתלב בשוק העבודה. כך שרוב ההורים משלמים 
  .שקל בחודש, על פי מצבם הכלכלי 2,300-1,200למעונות 

  

  

יסא ע תיקוהפעיל הקומוניסט ה

קיבל אות יקיר העיר חיפה ניקולא  
בטקס למספר אישים אות יקיר העיר חיפה הוענק השבוע      

חגיגי כאות הוקרה על פעילותם הציבורית ותרומתם רבת 
עיטורים  12השנים לעיר. עיריית חיפה מעניקה מדי שנה 

המהווים ציון הכרת תודה והערכה של הקהילה בחיפה 
העיטור מוענק בגין חלוציות, למפעל חיים של הנבחרים. 

קיום, יצירתיות, הנהגת חידושים -התמדה, פעילות למען דו
   מעשי מופת מתמשכים.וומסורות, פיתוח תחומי פעילות 

הוא הרופא הראשון  בכינוי "הדוקטור" הידוע, ד"ר ניקולא
 ןבוואדי ניסנאס  אשר נרתם למען אוכלוסיות מוחלשות לה

, פתח בלב 1976ורה. בשנת העניק שירות רפואי ללא תמ
הפועלת עד היום לרווחת תושבי  מרפאה שכונת ואדי ניסנאס

השכונה. במשך עשור כיהן כחבר מועצת העיר חיפה מטעם 
המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחד"ש ופעל רבות לקידום 

-השוויון, אחוות העמים והשלום הצודק בין העמים, היהודי
ת כהונתו טיפל באלפי  פלסטיני. בתקופ-ישראלי והערבי

הקדיש זמן רב לקידום ומשפחות ערביות ויהודיות בעיר, 
שוויון, זכויות והזדמנויות לציבור הערבי בחיפה בתחומי 

  .חינוך, רווחה ותשתיות
בנימוקי הפרס נכתב ש"אישיותו המיוחדת הקרינה על      

פעילות המועצה ורבים מחבריה העריכו אותו ונהגו להתייעץ 
ומים שונים. ד"ר ניקולא הפך לאישיות אהודה אתו בתח

ביותר גם לאחר סיום כהונתו כחבר במועצת העיר וממשיך 
לפעול במרפאתו ומתנדב במסגרות תרבותיות ופילנטרופיות 
בעיר, בדגש מיוחד על קידום המרקם הייחודי של חיפה כעיר 

  ."ערבית משותפת, רב גונית ורב תרבותית–-יהודית

  המטפלות והשר כץ אחרי ההגעה להסכמה. צילום: משרד הכלכלה    
   

אדם הנובע משכר בלתי ראוי ותנאי עבודה שאינם הולמים 
ותקצוב חסר לאורך שנים שלא מאפשר הפעלה תקינה של 
המעונות ועמידה בדרישות משרד הכלכלה. המעונות 

  בעיקר אימהות והשכבות  –מיועדים להורים עובדים 
הרשימה המשותפת),  ,סלימאן (חד"ש–תומאח"כ עאידה    

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, בירכה על ההסכם 
ואמרה: "התקיימו כבר מספר דיונים והתכתבויות בעניין 

מהילדים במדינה  75% זה מכבר.תה על הקיר יוהכתובת הי
מנועים מלהתקבל למעונות יום מסובסדים. המדינה בעצמה 

סיסית למסגרות חינוכיות, את הזכות הבמילדים מונעת 
 באין מעונות, .ביישובים הערבים אכשעיקר המחסור הו

נאלצים ההורים לשלם סכומים גדולים כל חודש כדי שיוכלו 
בקרב נשים מתעוררת לצערי  בהקשר זהלצאת לעבוד, ו

  ". השאלת הכדאיות ביציאה לעבוד
  

  איתנים בדעתם נגד הזנה בכפיה
ישראל (הר"י), ד"ר ליאוניד יו"ר ההסתדרות הרפואית ב    

בה , י קרני, יו"ר הלשכה לאתיקה בהר"יאידלמן וד"ר תמ
חברים רוב הרופאים בישראל, מסרו השבוע כי העובדה 

בכפייה של שובתי הרעב לא נפסל  זנהשהחוק המאפשר ה
משנה את העמדה האתית, לפיה טיפול בכפייה  הבבג"צ, אינ

אסור על רופאים ולכן  –נוגד את כללי האתיקה הרפואית 
לרופאים כי אידלמן וקרני במכתבם, שבים ומזכירים  .לבצעו

דווקא רכישת אמון שובת הרעב ברופא היא הדרך המומלצת 
  .לטיפול מסור ומקצועי

  
  

  של קלוד בולינג בגדה השמאלית ותיויציר
יערך מופע מוזיקלי במועדון , 21:30, בשעה 21.9ביום ד',     

בין היתר תרת 'על התפר'. הכו , תחת70ברחוב אחד העם 
של המלחין הצרפתי  "הסוויטה לחליל ושלישיית ג'ז"תבוצע 

יעל  . ינגנו:משלבת מוזיקת בארוק וג'זהנודע קלוד בולין, ה
 .כהן, גוני אשד, אליה זבאלי, יואב לחוביצקי ואלון שטרן


