
 

 

  

 

  

  

  

  

  

תכרעושנת ה
תתחיל השנה  ' תשריעל פי המסורת היהודית, בא    

 –ימים יצוין יום הכיפורים  10החדשה תשע"ז; וכעבור 
ישנו צורך דחוף בחשבון נפש אכן יום של חשבון נפש. ו
  בפרוס השנה החדשה. 

  

שנות  50השנה הקרובה תהיה שנת הכרעות. לאחר     
אל על העם בישר ,יםיכיבוש של השטחים הפלסטינ

להכריע האם בעוד שנה נחיה על חרבנו ויימשך הכיבוש 
וא מיגורה הנפשע. תנאי בל יעבור לשינוי המצב הקיים ה

. ממשלת והמתנחלית ליברלית-הניאושל ממשלת הימין 
בנט כבר הכריעה: היא מוכנה להמשיך -ליברמן-נתניהו

בדיכוי של העם הפלסטיני עוד ועוד. זו האסטרטגיה 
יה זו יש להציב אופציה אחרת: של שלהם. מול אסטרטג

  שלום צודק בין העמים. 
  

לסיום  נכונהדרך הלגבי היש במחנה השלום המתלבטים    
ים תולהכיבוש. יש שהתייאשו מהמאבק הבלתי מתפשר ו

המאבקים . הניסיון של ם בחרם או בלחץ בינלאומייהבאת 
קולוניאליים במאה השנים האחרונות מלמד שללא - האנטי

בו איתנה ה נחוש של העם המדוכא, יחד עם תמיכתםמאבק 
לא  -  תהכוחות הפוליטיים המתקדמים במעצמה הכובש מצד

  ייתכן שינוי מן היסוד. 
לגבינו, ההכרעה נפלה לפני עשרות שנים. לא ייתכן שלום     

ללא נסיגה ישראלית מכל השטחים שנכבשו ובר קיימא צודק 
צידה של ישראל ב , הקמת מדינה פלסטינית עצמאית1967-ב

ובירתה ירושלים המזרחית, פירוק ההתנחלויות ופתרון 
   שאלת הפליטים בהתאם להחלטות האומות המאוחדות.

  

  

  :בגיליון "זו הדרך" המורחב
  

הלימודים / מצב האוניברסיטאות לקראת פתיחת שנת 

/  השמאל ניצח בבחירות על ראשות הלייבור בריטניה:

מכתב למחמוד  /ים בנגב סיפורם של מגדלי הצאן הבדוא

  פסטיבל הסרטים הבינלאומי של חיפה / ועוד... דרוויש /
  

  באוקטובר 19-ייצא לאור ב באגיליון "זו הדרך" ה

 2016 בספטמבר 28, 38 גיליון   

  אביב (צילום: אקטיבסטילס)-, כיכר דיזנגוף בתל2015במאי  28הפגנה נגד ממשלת הימין ומדיניות הכיבוש, 
 



  

 2תגובות /

 
        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  פרס-מתגעגעים לממשלת שמיר
אולפן 'ות, נראתה לאחרונה: בצל הפרסום בממשלת אחד"

אחדות בין ראש  על חידוש המגעים לממשלת 'שישי
הממשלה ליו"ר המחנה הציוני, מתברר שברמת השטח יש 

הליכוד  –בין פעילי שתי המפלגות  כבר יוזמה שמאגדת
 . את הקבוצה הקימו ליאורליצירת שיח משותף –והעבודה 

ואסף לחמי, חבר מפלגת העבודה, ושמה  ,הררי, פעיל ליכוד
כבר פעילים רבים משתי  אליה צורפו – 'המחנה המשותף'

 ניסיון למצוא את'הוא  'המחנה המשותף'קבוצת  .המפלגות
המכנה המשותף בין שתי המפלגות, כאלו המייצגות את 

יצוניים בשני ק הרוב השפוי בחברה הישראלית וכנגד
, מסבירים הררי ולחמי, שהקימו גם קבוצת פייסבוק 'הצדדים

 ".המשותפת לצורך המטרה
  )16.9(הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה, 

  

  יחימוביץ' רוצה נשק, הרבה נשק
ההתנהלות המזעזעת של נתניהו מול הממשל האמריקני "

ליארד דולר. כל מי שאומר אחרת, ימ 7עלתה לנו במינימום 
טחוני יהסיוע הב .ו שאינו יודע, או שאינו דובר אמתא

האמריקני לישראל בעשור הקרוב היה אמור לעמוד על 
יותר ממה שנחתם בסוף, ומדובר במפח נפש  הרבה, הרבה

את  .שהוחמצה טחון ובהזדמנות אדירהיאדיר למערכת הב
הדברים האלה אני אומרת לכם מידיעה, ולא כהשערה. 

עדה וץ ובטחון אבל בעיקר בועדת חוושלי בו החברות
לדעת מה קורה  טחון מחייבת אותייהמשותפת לתקציב הב

  ".ולהיות מעודכנת
  )16.9בפייסבוק,  , פוסט, העבודה (ח"כ שלי יחימוביץ

  

  מילים 50-יאיר לפיד בפחות מ
לפיד החל יאיר  ת הקמפיין לבניית הקריירה הפוליטית"א

ם לפיד טור פרס . אז,2011קיץ  בעת המחאה החברתית של
אבל ברגע . 'מרד העבדים'תה ישעשה גלים, שכותרתו הי

שנכנס לפוליטיקה, הוא פועל תמיד בכיוון ההפוך. הוא 
  ת האינטרסים שעליהן כתב אז".והצטרף לקבוצ

  )18.9(איתן אבריאל, "דה מרקר", 
  

  וידוי 
השמאל הציוני מעוניין בתבוסת התנועה הלאומית "

רק לכשיודה בכך, יוכל . ןהפלסטינית לא פחות מן הימי
אם וכאשר זה  ―להוביל את מדינת ישראל להסכם שלום 

אפשרי. שכן השגת הסכם שלום על בסיס חלוקת הארץ  יהיה
הלאומית הפלסטינית תכיר  תתאפשר, רק כאשר התנועה

  ."הציונות ―בתבוסתה מול התנועה הלאומית היהודית 
 )18.9", ח"כ לשעבר ממפלגת העבודה  "הארץעינת וילף, (

  
 

 מכתבים

   למערכת
  

  נתניהו: שקר, שקר תרדוף
      

נוהרים (" נתניהו בנימיןעל סרטו השקרי והכוזב של      
בעת מערכת הבחירות האחרונה,  י")פלאל הק באוטובוסים

 בדבר טיהור אתנינאמר כמעט הכל. אבל על הסרטון החדש 
, ורצונו של נתניהו להתנחל בכל של המתנחלים, כביכול

זה  .ומר: חלום באספמיה, ניתן ל'ארץ ישראל השלמה'חלקי 
". ממנו ניצחון השקרו "סרט תעמולה שיקרי שניתן לכנות

כל מי שהוא חזק, בריון ואלים, ושיש לו נשק וכוח, עולה ש
משקר, גונב, עושק, רוצח,  רוחו:על עולה עושה כל מה 

ע טיהור אתני ופשעי מלחמה, כובש, מדכא, משמיד, מבצ
 .פוגרומים, טרנספר, אפרטהייד ועוד

למען ציון (ארץ ישראל השלמה), לא שב ואומר " נתניהו   
 ". אבל אלה לא יותראחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט

. שקר תרדוף ,שקר - שקרים שחוזרים עליהם פעמים רבותמ
בדבר וזעקות השבר של הגזלן נתניהו,  קינתו המרהסיכום: ב
  .דמעות התנין של הקוזק הנגזלהן לא יותר מ, "טיהור אתני"

  

 גן-רמת, שבתאי לוי
  

  
  

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

  6126102יפו - ת"א 26205 וארדיבת לתאו 

  

  זכותו של הכובש לכבוש
משאל עם בשנת היובל לכיבוש  בדברה החדשה היוזמ    

היא פשוט מגוחכת. אלו העומדים מאחורי היוזמה נמצאים 
כשלעצמה בצד אחד של המפה הפוליטית, ועובדה זו 

מעמידה את המשאל באור בעייתי. משאלים קיימים במספר 
תוצאותיהם מדינות בעולם, אבל הם מצליחים, בעיקר, כאשר 

טון. אם במשאל תתקבל החלטה על זהות השל ותלא משפיע
מבורכת לסיום הכיבוש, לא סביר שהממשלה הנוכחית תבצע 

  .אותה מסיבות ברורות
 הבעיה הגדולה ביותר ברעיון המשאל טמונה בשאלה:    

 ?יש למישהו פה לאשר כיבוש ושליטה על עם אחר איזו זכות
מגוחכת  אם הישראלים רוצים בכיבושהשאלה  הצגתעצם 

ושזה פשוט  יון שניתן לכבוש מישהו אחרמו הרעכמעט כ
מי שרוצה לקיים משאל, שישאל את  יתקבל בברכה.

  ם.לסטינים מה דעתם, ולא את הישראליהפ
סביר להניח שהיוזמה הזו לא תצא אל הפועל, אבל גם אם     

כן, מי שילך להצביע באותו היום לא באמת מקיים את חובתו 
דאוג למען חירותם האזרחית אלא מפר את חובתו האנושית ל

זכות שמדינת ישראל שוללת משכניה.  –של כל בני האנוש 
הפנימו את  – יבוששוב מתברר שגם חלק מהמתנגדים לכ

החשיבה המעוותת הזאת. הכיבוש החיצוני נהיה יותר ויותר 
  פנימי וכולנו משלמים את המחיר.כיבוש 

  

.יוסי ס  



  

 3השכלה גבוהה /   
 

   בסימן שאלה אקדמיתה השנה
  פוגענית והעסקה , ניצול הסגל הזוטרסכסוכי עבודה, צפיפות בכיתות  מתמודדים עם

        

שנת הלימודים בהשכלה הגבוהה אמורה להיפתח     
נכון  .מילה "אמורה"בא ווהדגש כאן ה ,בסוף אוקטובר

טרם נחתם  ,לכתיבת שורות אלה (סוף ספטמבר)
ש של הסגל הבכיר ההסכם הקיבוצי החד

 היא תנאי באוניברסיטאות. וחתימה על ההסכם
 שנת הלימודים במועדה.לפתיחת 

  

המתאמת של ארגוני  ועצההמלפני שבועיים מסרה    
ללא כי  ,חבריה לאלפיהאקדמי באוניברסיטאות הסגל 

 .קיבוצי לא תפתח שנת הלימודים חתימה על הסכם
ת באגרת שהופצה בקרב המרצים באוניברסיטאו

מכון ב ,חיפה ,בן גוריון ,אילן-בר ,אביב- תל, העברית
קיבלנו טיוטת הסכם מנציגי " כתב:נטכניון בויצמן ו

משרד האוצר שהינה חלקית ואינה משקפת את מלוא 
ר המועצה "לדברי יו ".ההסכמות בין הצדדים

(המתמחה ביחסי עבודה  אלי וייץ פרופ ,המתאמת
שקצב  הודענו לאוצראביב) "-באוניברסיטת תל

ההתקדמות אינו לרוחנו ובכל מקרה לא תפתח שנת 
 ". הלימודים ללא הסכם שכר

  

פריצת דרך  על אודותצוין שבסוף יולי נמסר י    
 ,עקב כך .הסכם השכר החדש גביבמשא ומתן ל
הסגל הבכיר להפסיק את העיצומים  החליטו חברי

  .שהשפיעו בעיקר על בדיקת המבחנים של הסטודנטים
כי הם שומרים על אז, כבר המרצים הודיעו  ,עם זאת   

זכותם להפעיל צעדים ארגוניים נוספים אם תהליך ניסוח 
על פי הסיכומים, ההסכם בין  .ההסכם לא יושלם במהירות

 1.5% משרד האוצר למרצים כולל תוספת שנתית של
. מדובר בהסכם לשש שנים, 2019לשכרם, ויהיה בתוקף עד 

ר הקודם עם המרצים פג לפני כיוון שתוקפו של הסכם השכ
שנתיים ולא חודש מאז. במשך תקופה זו יקבלו אפוא 

 לשכרם. רוב הסכום 9%-המרצים בסך הכל תוספת של כ
) הוא תוספת שקלית למשכורות המרצים, שתיטיב 90%(

בעיקר עם המרצים והחוקרים הנמצאים בתחילת דרכם, 
 ים. ותסייע לאוניברסיטאות המחקר למשוך חברי סגל צעיר

  

במסגרת הסכם העקרונות הוחלט גם לתגמל מרצים     
שיצטיינו בהוראה או במחקר על ידי התניית התשלומים 

לקבלת  אפשרות ;למענקים אקדמיים בפעילות מחקרית
קידום קשרים בין " בורהוראה וע בורמענק הצטיינות ע

תגמול הועדכון  ;"והתעשייה האקדמיה למגזר הציבורי
זכייה במענקי מחקר  בורשחברי הסגל מקבלים ע

 משמעותיים.
  

במקביל, "כוח לעובדים", המאגד את המרצים באחת    
בית ברל (אוי לבושה, היא קשורה  ,המכללות הגדולות

  הכריז על סכסוך עבודה. ,ת העבודה)במפלג
  

משא ב מצד הנהלת המכללה "רירת רגלייםזאת, עקב "ג    
 אם לא תחול. ן הצדדים מיוני שעברומתן שנמשך בי

תחילת שנת בבות מתכוונים המרצים לש ,התקדמות
. מכללת בית ברל היא אוקטוברהלימודים האקדמית, בסוף 

-מ מוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה, ולומדים בה למעלה
 בחינוךלתואר אקדמי מלאות  סטודנטים בתכניות 4,200

נטים בתכניות סטוד 5,500-ולתעודת הוראה, ולמעלה מ
  -כ מונים   באוניברסיטה  הזוטר  הסגל עובדי .לימודי תעודה

  
יצוין  .מסגל ההוראה במכללה 70%-מרצים, המהווים כ 460

שתנופת ההתארגנות במכללות נמשכת ובמספר מוסדות 
כדי להיאבק בעושק  ,בפריפריה מתארגנים ועדי מרצים

  ובעבודה הפוגענית.
המאבק נגד הלימודים,  ילתעם תח ,עוד צפוי להתחדש   

העסקה פוגענית של עובדות הניקיון באוניברסיטאות. 
המערכה, הנמשכת זה שנים, רשמה הישגים מסוימים אבל 

אוניברסיטאות יעמדו קרובה הלא תמה. בשנת הלימודים 
אביב, בן גוריון והעברית במוקד המאבק המשולב של -תל

פעילה של לרוב בתמיכתן ה -עובדות, סטודנטים ומרצים 
  אגודות הסטודנטים. 

ממשלת הימין (כמו קודמיה) מנסה להשליט את "הדגם    
התאגידי" על האוניברסיטאות: צפיפות בכיתות, ניצול 

 מרצים ועבודה פוגענית. זה לא יעבור בשקט.  
  

  מ"א             
 

קדמיה לשוויוןאהאתגרים של   
 

מרצים , הקודמים כפי שנמסר בגיליונות "זו הדרך"   
הה התארגנו והקימו רשת פעילים ובהשמאליים בהשכלה הג
תחילת שנת הלימודים,  לקראת. "בשם "אקדמיה לשוויון

, המקיפה מאות מרצים בארץ ראשי ההתארגנות סיכמו 
ובחו"ל, תכנית עבודה מאתגרת הכוללת התארגנויות 

כה במאבקי מקומיות בכל המכללות והאוניברסיטאות, תמי
זכויות הדמוקרטיות, העל  סים, מערכההעובדים בקמפו

   והנגשת ההשכלה הגבוהה. ם עמיתים פלסטיניםסולידריות ע



מ

 4/ מדיניות
 

 

      הצאן חולה והמדינה מתרשלת
  

  יעלה רענןמאת 

  
 1,500רחלות.  500,000- ל 400,000בין מגדלים בנגב    

משפחות ערביות בנגב מתפרנסות רק מגידול צאן, ורבים 
מוסיפים פרנסה למשפחה בעזרת עדר קטן של כמה אחרים 

בדואים -מהתושבים הערבים 12%- עשרות ראשי צאן. עבור כ
גב, גידול צאן הוא מקור פרנסתם העיקרי אם לא כפרים בנב

מקור הכנסה אחר ם בנגב יהיחיד. אין בכפרים הערבי
של העדר מפרנס כל כך הרבה משפחות. ערכו הכולל ה

. זה משאב משמעותי ₪מיליון  650-הוא כהבדואי בנגב 
בסיס לפיתוח כלכלי. אילו רק המדינה הייתה  שמשיכול לה

  רוצה בכך. 
משרד החקלאות בתהליך של  האחרונים החלבחודשים     

ביעור הברוצלוזיס בקרב מגדלי הצאן הבדואים בנגב. אספר 
מעט על הברוצלוזיס לאלה שלא מכירים, על התנהלות 

ת האורבוהמדינה מול מגדלי הצאן באופן כללי ועל הסכנות 
  למגדלים.

הברוצלוזיס היא מחלה של צאן ובקר. המחלה גורמת     
ת מחיה לחיה דרך נוזלי הגוף, ומידבקת מאוד להפלות, עובר

חיסון אינו  .בין בעלי החיים. אין כיום תרופה לריפוי המחלה
, אך מוריד משמעותית את שיעורי את המחלה מונע

ההידבקות. בעלי חיים נגועים במדינה מערבית בדרך כלל 
לים להידבק במחלה זו מבעלי עלומושמדים. בני אדם 

כשפעת קשה שאינה חולפת. ם ה סימני המחלה .החיים
. תאצל גברים ונשים כאח –ה לגרום לעקרות לולהמחלה ע

בני אדם נדבקים במחלה אם הם שותים חלב של בעל חיים 
 להחולה אשר לא עבר הרתחה (כולל חלב נאקות). א

עבודתם.  מהלךלים להידבק בעלומטפלים בבעלי החיים ה
לואה אינה עוברת מאדם לאדם. רמת התחשהמחלה כמעט 

 –בארץ ככלל היא נמוכה מאוד בברוצלוזיס של בני אדם 
מדינות מערביות. אבל רמת התחלואה ברמות הנמוכות של 

 היא –כבר לאורך זמן רב  –התושבים הערבים בנגב ב בקר
זו השיעורים הגבוהים, גם ביחס לעולם השלישי.  אחד

פשרה מצב זה לאורך תעודת עניות למדינת ישראל, שא
העלה  (תע"ל, הרשימה המשותפת) אחמד טיבישנים. ח"כ 

בכנסת בשנה האחרונה, וזה לגביו את הנושא ואת המידע 
היה אחד הזרזים ליצירת פרויקט ביעור הברוצלוזיס 

  מיליון שקל למבצע.  50הקצאת לו
  

  תולדות הנישול ומגדלי הצאן
מעט על ההיסטוריה של יחס המדינה למגדלי הצאן 

ואים", להבדיל מפלסטינים, או הבדואים. ייתכן שהשם "בד
ערבים בנגב, מפריע לחלק מאתנו, אבל כששאלתי שוב 
ושוב, זו הייתה הגדרתם העצמית של כמעט כל מגדלי הצאן, 
ולכן אשתמש בו. בשנות השלטון הצבאי, כשהמגדלים היו 

ה ידרדריה הימוגבלים לאזור הסייג בצפון הנגב, האוכלוס
המגדלים באופן יצאו  לרעב בשנות בצורת. בשנות השבעים

גיבשה . על כן שלטונותלא מבוקר צפונה, והדבר הפריע ל
המדינה מנגנון של ניהול המגדלים: על המגדלים נדרש 
"לרשום" את עדריהם במשרד החקלאות, ומשרד החקלאות, 

החליט לאן  ,משרד החקלאות מטעםהשריף  –או ליתר דיוק 
מן. ביקורת תקופת ז וכל מגדל רשאי לצאת עם העדר ולאיז

על הדרך בה התהליך הזה מנוהל, וניתן לקרוא רבה נמתחה 
ה המועצה האזורית הכינש"כבשת הרש", בדו"ח  התוא

  לכפרים הבלתי מוכרים יחד עם המרכז לפלורליזם יהודי. 
הצטרפתי למאבק לזכויות מגדלי הצאן כאשר עבדתי     

 במועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים. לפני כעשור, 
  

  >>> 5המשך בעמוד 

 רחלות בכפר בדואי בנגב (צילום: פרויקט המצלמות של פורום דו קיום בנגב) 
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שנת בצורת שהשתלבה בסגירת אזורי ב

ה פעולה של מרי צמחמרעה גדולים, 
רפאעיה, אז יו"ר המועצה, -חסין אל :אזרחי

 100,000דרבן את מגדלי הצאן להכניס 
ראשי צאן לאזור הסגור. הוא גם ארגן ועד 
של מגדלי צאן, ואני התחלתי לעבוד אל 

אגודה  פועלתמול אותה הנהגה. היום 
של מגדלי הצאן הבדואים בנגב, שיתופית 

בשנים  –ואני מוסיפה לפעול לצידם 
במאבק אז  :האחרונות בהתנדבות. ד"א

  ניצחנו. אזור המרעה נפתח. 
  
  

  כשאין חינוך יוצאים למרעה
מדוע גידול צאן נשאר  ,תי היאלדעהשאלה המעניינת     

קשורה בעיקרה משלח יד כה משמעותי בנגב. התשובה 
נה כלפי החינוך וההשכלה של האוכלוסייה בהזנחה של המדי

תיכון בערד, היו בתי למד, כש80-הערבית בנגב. בשנות ה
: בכסיפה (בזכות ניםלאוכלוסייה הערבית בנגב רק שני תיכו

תל שבע.  –רביעה) ובעיירה הבדואית הראשונה -ח"כ אבו
ילדים נדרשו להגיע לבית הספר באופן עצמאי.  –יתרה מזאת 

ר. גם ילדים אשר רצו ללמוד בבית ספר ברגל או על חמו
זכו להגיע לא  רביםיסודי נדרשו להגיע בכוחות עצמם. לכן 

. רק בעת לימודשנות  12לכיתה א', שלא לדבר על לסיים 
החלה המדינה לספק  ,ששולמית אלוני הייתה שרת החינוך

רוב  מכך,הסעות לבית הספר לילדי הבדואים בנגב. כתוצאה 
, ואף יותר מכך תושבות 40מעל גיל  תושבי הנגב הערבים

  עם   א'.   הנגב הערביות מעל גיל זה, לא זכו להיכנס לכיתה 
הוצאת  התעשייה  והגלובלי,  העבודה הישראלי  שוק   שינוי

 –בחקלאות ובבנייה  הדועבמהגרי ת קסעמהמדינה, וה
הצעות אין כמעט היום מקורות הפרנסה הצטמצמו עד מאוד. 

נגב בכלל, ובוודאי לא לאנשים שלא זכו עבודה לתושבי ה
שגידול  ,להערכתי ,ללמוד קרוא וכתוב. זו הסיבה העיקרית

  צאן נשאר כל כך חשוב. 
החינוך לאוכלוסייה הערבית בנגב השתפר מאז שנות     

השמונים, אבל הוא עדיין הגרוע ביותר במדינת ישראל. 
ים. בתי ספר תיכוננגישות ללחלק מהאוכלוסייה עדיין אין 

לצעירים של היום קשה לסיים את בית הספר התיכון, קשה 
להמשיך ללימודים גבוהים, וקשה למצוא עבודה. בעזרת 
העבודה עם הצאן, אבות שומרים את הבנים קרוב לבית, 

. מטלות מועילותלהם למלא את היום ב מאפשרים ,מועסקים
מלמדים את הצעירים והצעירות אחריות. זו סיבה נוספת 

מסורת של גידול הצאן. במציאות של חוסר להמשך ה
מקום בעל משמעות  נותרשל גזענות, ותעסוקה, של עוני 

כבוד  מעניקחיים של כבוד. גידול הצאן לליצירת פרנסה ו
  לבעליו. 

המדינה העבירה מחצית מתושבי הנגב  עוד הערה:ו    
הערבים לעיירות. בעיירות הללו אין אפשרות להמשיך בדרך 

ת, וכמעט אין אפשרות לעסוק בחקלאות. יש חיים מסורתי
סיבות משמעותיות לכישלון העיירות, אבל היעדר  שלל

 הסוגיות תיכולת להמשיך ולעסוק בגידול צאן הוא אח
המשמעותיות המונעות מעבר ליישובים עירוניים. ישנם 

 80%כפרים, כגון הכפר הגדול ביר הדאג', שבהם 
מהתושבים חיים מגידול צאן. המדינה לוחצת שיצטמצמו 
בשטח, עד כדי ישוב כמעט עירוני. בינתיים הם מצליחים 

  להתנגד. 

  טיפול כושל –הברוצליוזיס 
צלוזיס בעדר הבדואי הברוצלוזיס. רמת הברו –ושוב     
באופן תלול בחמש השנים האחרונות. הסיבה היא  תהלע

 והחל זההחלטה אומללה של משרד החקלאות. במשרד 
כוח בין האחראי על העדר הבדואי לבין האחראי  ימאבק

החלת  אירשות המרעה. תוצאה של המאבק הזה הלהחדש 
כתוצאה מכך, חובת ניהול ספרי מס על המגדלים הבדואים. 

 200לסביבות  אלףספר המגדלים שיצאו למרעה ירד ממ
התנאים ליציאה  אחדה יתבשנה אחת. חובת חיסון העדר הי

למרעה. עם הדרישה החדשה לא הייתה מוטיבציה לחסן את 
לא  –הטלאים החדשים. התרענו על השטות הזו. כצפוי 

  הקשיבו לנו. 
  

ס. ועכשיו המדינה נכנסת למבצע להורדת רמת הברוצלוזי    
אבל כפי שנעשה בעבר, המגדלים עצמם לא שותפים 
משמעותיים בתכנון. חשוב יותר, יש תחושה של חוסר 
התייחסות מכבדת לצרכי המגדלים. אתן דוגמא: תהליך 
בדיקת העדר, לראות אם הוא נגוע, מתחיל בנטילת דם 
מהאיילים וממספר אקראי של רחלות. אם מתוכם יש למעלה 

לוקחים בדיקות דם מכל העדר. אם מאחוז מסוים נגועים, 
נגועות משרד החקלאות משמיד את הנגועות  20%-פחות מ

 20%-וממשיך לעקוב אחרי המחלה בעדר. אם למעלה מ
נגועות, משרד החקלאות משמיד את כל העדר. המגדלים 

ממש לא מספק. בערך מחצית ממחיר  –מקבלים פיצוי (כרגע 
חקלאות את משרד ה ערך הרחלה). בשנתיים האחרונות

המגדלים ותהליך בדיקת הדמים ערב מועד היציאה למרעה, 
 .נדרשו לחכות לתוצאות הבדיקות במקום היציאה למרעה

בכך נפגעה היכולת של מגדלים רבים לנצל את המשאב 
הכלכלי החשוב ביותר שלהם. בשנה הראשונה של הפרויקט 

ו על הקושי שהדבר יוצר, ובכל זאת חזרו על התנהלות הצבענ
עוד עשרות  ,זו שוב בשנה האחרונה. רק בשנתיים האחרונות

או מאות של מגדלים חיסלו את העדר בגלל ההתנהלות 
של משרד החקלאות. שוב, המדינה פועלת נגד  אתהקשה הז

  פרנסתם של אזרחיה.
  

יחד עם אגודת מגדלי הצאן הבדואים הובלנו כתיבת     
כל דות אואשר מתריע על  ,מכתב מפורט למשרד החקלאות

 ,לא יקבלו התייחסותשאשר במידה  ,הקשיים והבעיות
לח"כ יוסף גם יכשל. את המכתב שלחנו יהפרויקט הזה 

, ואנחנו מקווים (חד"ש, הרשימה המשותפת) ריןאג'ב
יפתרו, אם כי זה לא יהיה מאבק קל. אני מקווה ישהדברים 

ו סיבה מספקת יהמיליון שהמדינה משקיעה בתהליך יה 50-ש
  לדבריהם של מגדלי הצאן. להקשיב 

 

 מגדל צאן בנגב (צילום: רבנים לזכויות אדם)
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  מחושבסיכון 
האשמה של 'איסלאם קיצוני' באירועי טרור 

את סיבות העומק  המסתיר ברחבי העולם

התערבויות המערב  – לתופעות אלה

  במזרח התיכון הנמשכות
  

  גרשון קניספלמאת 
  

ת הברית, כל אימת שמתרחש פיגוע, יהיה זה בארצו    
 ישראל, מטיחים אתביה או טורקבארצות האיחוד האירופי, ב

". כלום לוקים תושביהם של האיסלאמיטרור "ההאשמה ב
מהון, בצדקנות יכרון? בוהים בתיהערים הפגועות באובדן הז

  מעושה ומטיחים בזעם, למה? 
ות המערב מאחוריהן ממעצ ותמזה עשרות שנים מותיר    
טרור מדינה  ותמפעיל ;ליוני קורבנות אדם חפים מפשעימ

  בות. חור-ההופך מדינות ריבוניות לתלי
סיונו הנואש להטות את הזרקורים מפרשת הסתבכותו יבנ    

ותירץ ובלגרד,  הפציץ קלינטון את בגדד ,לוינסקי עם מוניקה
  . 'ביץשוסיין ומילוחשבון עם סדאם ח תריסגזאת ב

ק לבית מטבחיים. אפכו את עירלשיא הגיע בוש הבן בהו    
ודו ד שהביא לתלייתו של סדאם חוסיין, בעלא שקט ע הוא

 בדברמצדיק את התערבותו הרצחנית בטענותיו השקריות 
ידי מעצמות ב יםמגוב של נשק גרעיני בעיראק. ומצאותיה

צבא עיראק  אמריקאים אתה, השמידו האיחוד האירופי
ו שנים של תוה 14נפוצו לכל עבר. החלופה: ששרידי פיקודו 

פצצה -ובוהו, כשלא עובר יום אחד ללא התאבדות של אדם
  הרג חפים מפשע סביבו.הזורע 

מאב, אלמנות ואחים שכולים, כלום מאות אלפי יתומים     
ים שעולמם חרב ימצאו ביניהם מתאבדים פוטנציאלתלא 

תקווה, מה נותר להם להפסיד, נוהים אחר - חשוכי ?עליהם
המקראית של שמשון שדחף בשתי ידיו את עמודי  אהדוגמ

ות נפשי עם "תמ :שתים, בזעקתו המהממתיהיכלם של הפל
  את  שחגגו  אויביו  אלפי  על   קורסת  כשהתקרה  שתים"יפל

  

כפטריות אנשים השפלתו. דוגמתו הופכים 
אלה הנוקמים את  – אחר הגשם לפצצה חיה

דם אחיהם, אביהם, וקרוביהם המיותמים. 
  .ור מוסלמיטר כאלה שורשי התופעה המכונה

ו נזקקו ללילותיהם של ששה "טאצבאות נ    
לילה -הגיחו לילה םים רצופים בהחודש

לחסל את מועמר כדי מטוסי קרב ומפציצים, 
קדאפי. הם הפסיקו את גיחותיהם שתבעו 

 קורבנות רק עם השגת מטרתם: הלינץ' אלפי
עם  –מנהיג לוב. הסיבה פרוזאית המזוויע של 

החזרת שליטתם של השבטים היריבים 
המחירים , ירדו "ההפרד ומשול" יבשטח

ותם הכתיב קדאפי בהלאימו את הגבוהים א
של מעצמות המערב  ןותטהנפט. כלום השתל

ן אפריקה לא תיגבה את מחיר על צפו
 גם לזאת יקראו טרור מוסלמירי ה ?הנקמה

   .תשובה לטרור המדינה המשתולל שאינו אלא
כשנדמה היה שאביב העמים במצרים     

 ,שחרר את העם מכבלי הדיקטטורה הצבאית
החזירו מעצמות המערב את הדיקטטורה הצבאית בשינוי 

ידי המערב, בפלגנים מזוינים נתמכים בסוריה, אדרת. 
בניסיונם הנואש להמיר את סוללות הטילים הרוסיים בסוריה 

ת כיתורה להשלים א . הם מנסיםו"במשגרי טילים של נאט
. הם ינהאשנעשה על ידם באוקרשל רוסיה בהמשך למה 

והביאו לנדידת עמים  ןערים קרסו על תושביההרס,  זורעים
מלחמת האזרחים בסוריה  ם שלשל ממש, המוני שורדי

 דאעש,חרדים מנקמנותה של  ,שעולמם התמוטט עליהם
מיליונים מנסים לחצות את הים התיכון  .נמלטים על נפשם

תוך סיכון כמעט ודאי להיבלע במעמקי הים מול חסימת 
  חופי אירופה בפניהם.

את  התקשורת לא מרפים מלתאר יום יום, לילה לילה כלי    
ארצות הברית ואירופה מחזה הזוועה הנגלה לעיני כל. 

יות כמנהגם במסעדות שופעות כל טוב. מרכזי הקנ ותנוהג
  הומים אדם כאילו לא ארע דבר.

כשמתרחשת פעולת נקם כזו או אחרת, תגובה בוטה על    
ל המזרח התיכון, ניסיונות המשתלטים על מעצמות המערב ע

זריעת טבח והרס חסר על אסיה, אפריקה ודרום אמריקה, 
בכל רשתות  ותסיתרמה נשמעות קריאות מחא ,מעצורים

התגובה של  היכן הטרור המוסלמי!התקשורת העולמית: 
יום יום  שממשלותיהם ממיטותוועה עמי ארה"ב ואירופה לז

חר היכן ההפגנות המוחות על כל אלה? מי במול עיניהם? 
  אותן זוועות?יות לאבממשלות האחר

עצמם שהם אמורים ללמוד מניסיונם,  תושבי המערב    
אף  הסכנה. תוקפנות של ממשלותיהםערובה ל-הופכים לבני

ות מפלגות הימין הלאומניות, מתחזקכל אימת ש תגובר
  נאצים הן באירופה והן בארה"ב. -ווהניא

המזרח התיכון,  כל צעד נוסף בכיוון השתלטות מזוינת על    
אסיה, אפריקה ודרום אמריקה בניסיונות לחזור לעידן 

  הקולוניאליזם, מזמין תגובה קיצונית יותר מהנכבש. 
ליזם הישראלי בשטחי אנה הקולוניובשיישוב חדש     

 .הסיכון לפעולות נקם כואבות יותר פלסטין מעצים את
קי אנבנתה על חורבות הצבא העירהמדינה האיסלאמית 

 ,ק. המפקדים ששרדו ונפוצו לכל עבר חזרו והתארגנושרוס
  על בשרם.  חוואחר מה שנגועים בקנאות מטורפת 

 אשםלעמוד בפני תופעות אלה באין אונים ולתלות את ה    
המבקש לטשטש  ,זה פתרון קל מדי –מוסלמים הקיצוניים ב

את שורשיה של מחלה ההופכת להיות לממארת. כאן קבור 
   שב!הסיכון, והוא מחו

(ויקיפדיה) נושאת המטוסים הצרפתית שארל דה גול שהשתתפה במתקפה על לוב  
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  בברליןבבחירות הישגים לשמאל העקבי 
  

הזדמנות לשינוי 
  פוליטי בגרמניה

  

מפלגתה הימנית של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ספגה     
לפרלמנט המחוזי בספטמבר  19-במפלה בבחירות שנערכו 

 של הקנצלרית(CDU)  בברלין. המפלגה הנוצרית דמוקרטית
שיעור התמיכה  זהבלבד מקולות הבוחרים.  17.6%-זכתה ב

 5-עבור המפלגה אי פעם, וירידה של יותר מ הנמוך ביותר
המפלגה , . עם זאת2011שנת בהבחירות לעומת  נקודות אחוז

מנדטים  31בפרלמנט המקומי, עם  בגודלהנותרה השנייה 
  .)לכן קודם 39(לעומת 

השותפה  ,)SPD(ית דמוקרט-הסוציאל המפלגה    
 זכתהברלית של מרקל, לי-הקואליציונית בממשלה הניאו

בבחירות  28.3%(במקום  21.6%-ב בברליןבבחירות 
. מדובר מושבים 160מנדטים, מתוך  38הקודמות), ותקבל 

שתי המפלגות ייאלצו  במפלה גם עבור מפלגה זו, וכעת
לחבור למפלגה נוספת כדי להקים קואליציה. מפלגת 

י כוח השלישה והיא כעת, 15.6%השיגה השמאל "די לינקה" 
 בשיעורעלייה של כשליש  היא רשמהבבירת גרמניה. 

). ייצוגה 11.6%ירות הקודמות (חים לעומת הבתומכה
מושבים. מפלגת הירוקים  29- ל 19-בפרלמנט המקומי גדל מ

-מ -הפרלמנטרי  הובייצוג 15.5%- ל 17.6%- ירדה בכוחה מ
  .27-ל 29
 (AfD)מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה     

 יחה מההתנגדות הניכרת להחלטתה של מרקל לפתוחשהרוו
 להיכנס הצליחה   בשנה שעברה את שערי המדינה למהגרים,

בכל רחבי גרמניה. היא  16פרלמנט העשירי מתוך בית הל
מפלגה החמישית בגודלה ה יה, ותה14.2%-זכתה ב

 הליברלית המפלגה .מנדטים 25בפרלמנט הברלינאי עם 
FDP) (מנדטים, והיא  12שהם  תמיכה, 6.7%-זכתה ב

  בפרלמנט המקומי.  המפלגה הקטנה ביותר
פיראטים, לא עברו וה מפלגות אחרות, בהן מפלגת החופש    

מושבים  15-ביצוין שהפיראטים זכו  .את אחוז החסימה
מהבוחרים. הפעם  15%תמיכתם של בבבחירות הקודמות ו

איבדה את כך היא תמכו במפלגה ומהבוחרים  2%-פחות מ
  וגה.ייצ
מגביר את הלחץ בברלין הפסד של המפלגה השמרנית ה     

הכלליות בגרמניה. רק  שנה לפני הבחירותוזאת על מרקל, 
-הנוצרים מפלגת הימין הקיצוני את הביסה לפני שבועיים

עלו ספקות לגבי ודמוקרטים במדינת מחוז במזרח גרמניה וה
 הקנצלרית על כהונה רביעית. עם זאת, חרף התמודדה של

אחר בימין הביקורת והירידה בפופולריות שלה, אין מועמד 
  .קנצלריתבהעשוי להתחרות 

בגרמניה "הומניטה" שליח העיתון הקומוניסטי הצרפתי     
שוחח יממה לאחר הבחירות עם חברת הפרלמנט האירופי 
  מסיעת "די לינקה", מרטינה מישל, פעילה המפלגה בברלין. 

 

  מהן ההשלכות הפוליטיות של תוצאות הבחירות? 
 ןנות המחוז שקדמו לה התוצאות הבחירות בברלין ובמדי    
-לחי לממשלת האחדות של השמרנים והסוציאל ירתטס

סימן פוליטי  ןעבורנו, תוצאות הבחירות הדמוקרטים. 
י מן היסוד : קיימת הזדמנות לשינוי פוליטמשמעותי

 נו כעת הסיעה השלישי בפרלמנטבגרמניה. יצוין שבברלין א
  והכוח  הפוליטי   המוביל   בכמה   משכונות   העיר,  בייחוד

   :כרזה במערכת הבחירות של די לינקה בברלין

   יותר פנאי, יותר חיים" –משפחה ברלינאית "
  
  

במזרח. "די לינקה" היא המפלגה היחידה המיוצגת 
  רה.בבונדסטג שיצאה מחוזקת מהבחירות האחרונות בבי

  

איך את מסבירה את הגידול החד במספר 

  המצביעים עבור "די לינקה" בברלין?
התשובה לשאלה היא פשוטה. שאלנו את תושבי העיר     

סביב שאלה זו  .מי שייכת העיר?""ל :ופרבריה את השאלה
קיימנו שורה ארוכה של אירועים, מפגשים ומחאות כדי לתת 

ע את קולם לתושביה של ברלין את ההזדמנות להשמי
ותקוותיהם. שתי הבעיות המרכזיות שעלו במפגשים עם 
תושבי העיר הן: הגידול בעוני ומשבר הדיור. כמו כן, נשמעו 
טענות בשאלות המינהל העירוני, החינוך והבריאות. אבל 
עוני ודיור היו, ללא ספק, הנושאים המרכזיים בהם טיפלנו 

     .בות אלהמערכת הבחירות ואף הצענו מענה לסוגיות כאוב
קולם לשמאל  תהודות לעמדות אלה, צעירים רבים נתנו א     

עמדות לאומניות, גם  התייצבה נגדהעקבי. ועוד: "די לינקה" 
בשאלת הפליטים, ושילבה בין בעיות מקומיות ועירוניות 

הלאומי. יתר על כן,  המישור –לבין "הפוליטיקה הגדולה" 
ן הפליטים הרבים רבים מפעילי "די לינקה" פועלים למע

קליטתם יודעים היטב שהם שהגיעו לעיר בשנים האחרונות ו
אנו פועלים למען הפליטים אינה קלה. לא הסתרנו זאת: 

  ולמען האינטרסים של האוכלוסייה הוותיקה בעיר. 
  

  גם הימין הקיצוני קיבל קולות רבים מתושבי ברלין... אך
נאה גזענית זה גל של ש וזה מדאיג אותנו מאוד. ,כוןנ    

היא חלק הקוסמופוליטית וברלין  –את כל אירופה  השוטף
נקדם  במקבילו ,אנו נמשיך להיאבק בשנאת זריםממנה. 

כדי לקדם את רעיונות  ,פולמוס ער עם כלל האוכלוסייה
ופולמוס דמוקרטי הם הכלים נחוש האחווה והקדמה. מאבק 

 ענות.זהמרכזיים שלנו כדי למגר את הג
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 ניצחון לשמאל בלייבור הבריטי
. וישאר מנהיג מפלגת האופוזיציה הראשית 60%- ג'רמי קורבין זכה למנדט מחודש של מעל ל

  השמרנים בראשות תרזה מיי פונים ימינה ובמקביל מהססים לגבי הברקסיט

  

  אבישי ארליך מאת

 למעלהכבר עברו     
משלושה חדשים מאז 
משאל העם שהתקיים 

בשאלת עזיבת בבריטניה 
האיחוד האירופי 
(ברקסיט). תרזה מיי 
החליפה את דייויד קמרון 
כראשת הממשלה והרכיבה 
ממשלה חדשה. בינתיים 
ממשלתה משהה את 

של חוקת  50הפעלת סעיף 
האיחוד האירופי שיפתח 
בתהליך העזיבה. מיי 
מתגלה כימנית יותר אפילו 

מקמרון בנושאים חברתיים. כך, 
ל את למשל, הציעה להגדי

הסלקציה במערכת החינוך. 
התחזיות הקודרות לגבי הכלכלה לא התממשו בינתיים 
והשווקים מגיבים במתינות לעזיבה הצפויה. הצמיחה 

 10%-הליש"ט ירד בכשער הכלכלית אמנם כמעט אפסית ו
אינפלציה האך האבטלה, הריבית ו ,לעומת הדולר והיורו

משהים את נמוכות מאד. ישנם סימנים כי משקיעים זרים 
החלטתם כיוון שלא יזכו להטבות הנובעות מכניסה לשוק 

מכסים. רק עכשיו, לאחר המשאל, בודקת  ין בואשהמשותף 
הממשלה את אסטרטגית היציאה שלה ברצינות ומעכבת את 

כנראה עד לשנה הבאה. יש האומרים כי ההנהגה  –החלטתה 
 הבריטית תנסה לדחות את הדיונים עד אחרי הבחירות בשנה

גרמניה. לונדון מחפשת, כנראה, דרך בהבאה בצרפת ו
ליציאה "רכה" מהאיחוד שתמזער, ככל שיאפשרו לה, את 

כניסת בשליטה  -הנתק מהאיחוד. בראש הדרישות הבריטיות 
-ליון אזרחי ארצות האיחוד וימ 1.3-זרים: בבריטניה חיים כ

מה יקרה לא ברור ליון בריטים חיים בארצות האיחוד. ימ 3
ה מודאגים. אלו ,ים מחוץ למדינתם אחרי הפרישהלשוה

מהגרי בינתיים התרבו מאד תקריות גזעניות אלימות כלפי 
  , בעיקר פולנים, וגם זה מוסיף דאגה.הדועב
המפלגה השמרנית צלחה את הכשלון שהמיטה על עצמה     

במשאל במהירות וללא מחלוקות ציבוריות גלויות. קמרון 
לה אלא גם מחברותו התפטר לא רק מראשות הממש

ליונים ילך "לעשות לביתו", כלומר לעשות מהבפרלמנט ו
הרצאות ומההון בכתיבה ובחברות בדירקטוריונים, ב

המשפחתי (מוצאו ממשפחה עשירה). דו"ח ועדת חקירה 
פרלמנטרית שהתפרסם עכשיו האשים אותו בפזיזות בקבלת 

בניגוד  ,החלטה להפציץ את לוב ולהפיל את קדאפי
תכניות לגבי המשטר בלוב  והיילהמלצות המודיעין ובלי ש

ק) אאחרי קדאפי. קמרון מצטרף איפוא לבלייר (בעיר
ולהילרי קלינטון (בלוב) באחריות לגבי התוהו ובוהו שיצרו 

במזרח התיכון. מה שעולה מהביקורת היא קלות דעת ופחז 
לגבי  בל קמרון החלטות, גם לגבי לוב וגםיק הםיתואר ב-בל

  משאל הברקסיט. הוא לא יתן את הדין על מעשיו.
יצר המשאל משבר  ,לעומת זאת ,במפלגת הלייבור    

מנהיגות חריף. האגף הבלייריסטי הימני של המפלגה שנשען 
קר על חברי הפרלמנט של הלייבור ניסה, בפעם השנייה יבע

השנה, להדיח את ג'רמי קורבין שנבחר למנהיגות המפלגה 
שנה. קורבין חווה התפטרות מסיבית של חברי רק לפני 

פרלמנט מממשלת הצללים שלו ונאלץ להלחם כדי להיות 
מועמד, מתוקף תפקידו, בבחירות שניות להנהגה שנערכו 
בשבועות האחרונים. קורבין אולי אינו דמות כריזמטית אך 
הוא אמין. בחירתו למנהיגות יצרה תנועה חברתית גדולה 

רואים ה ,שמאל ישן (הקורביניסטאס)בקרב צעירים ובקרב 
בו תקווה ל'שנוי טרנספורמטיבי' במפלגה ובחברה. קורבין 
הפיח רוח ואנרגיה חדשה בשמאל. מאז בחירתו הוכפל מספר 

וכיום הלייבור היא  ,ליוןיחברי המפלגה ליותר מחצי מ
המפלגה הגדולה ביותר בבריטניה ובמערב אירופה. מגמה זו 

בנגוד למגמה  תגה פוליטית עומדשל רצון להשתייך למפל
הכללית בעולם המערבי של ירידה בחברות במפלגות 

  פוליטיות.
במפלגת הלייבור היה קיים תמיד מתח בין החברים מן     

השורה לבין הנדבך הפרלמנטרי. החברים מן השורה היו 
כמעט תמיד רדיקליים יותר מהקבוצה הפרלמנטרית. מפלגת 

חברות מדיוודואלית בסניפים והלייבור בנויה מחברות אינ
גודים המקצועיים החברים במפלגה. יהא14נספחת באמצעות 

היה זה אד מיליבנד, המנהיג שקדם לקורבין, שיזם את 
הרחבת בסיס המפלגה על ידי גיוס חברים חדשים בתשלום 

 זכה   ואז קורבין  שנבחר   עד דשדש   סמלי. מסע ההצטרפות
  

>>> 9המשך בעמוד      

 %60קרב חברי מפלגה, מ %59להנהגת הלייבור עם תמיכה של קורבין ניצח בבחירות 
מהתומכים הרשומים של המפלגה %70-בקרב חברי איגודים המשויכים למפלגה, ו  

(כרזה מתוך עמוד הפייסבוק של הקמפיין של קורבין)   



  מ

 9/ בעולם 
 

 

נוי פני המפלגה. מול יתאוצה עצומה והפך מנוף לשב
החברות בסניפים ובאזורי הבחירה עומדים חברי הפרלמנט 
של הלייבור. חברי הפרלמנט מומלצים אמנם על ידי חברי 

בחירות אזוריות) אך הם המחוזות הבחירה שלהם (בבריטניה 
נבחרו שרואים עצמם כבעלי לגיטימציה עצמאית היות 

  ם ע"י מספר מצביעים גדול. אישית באזור
מוקד ההתנגדות לקורבין היא קבוצה זו של הלייבור     

הפרלמנטרי הרואה את עצמה כ'המפלגה'. מול תפיסה זו 
החברים והאיגודים לפיה  ,עומדת התפיסה הרדיקלית יותר

הם בסיס המפלגה. האקזקוטיבה של המפלגה היא גוף 
סתה יקוטיבה נבירוקרטי העומד בין שתי הקבוצות. האקז

לחסום השתתפות בבחירות של נרשמים חדשים ואף פתחה 
בצייד מכשפות נגד נרשמים שנחשדו בהשתייכות לזרמים 

- סיסטיים משמאל ללייבור. יותר מקים ומריסוציאליסט
חברים נפסלו, חלקם בטענה הלא הגיונית שבבחירות  10,000

 הקודמות הצביעו בעד מפלגות אחרות (הירוקים). לטענות
כיוון שבבריטניה הייתה  ,אלה הייתה אולי משמעות בעבר

מדיניות טרוצקיסטית של  80-ועד שנות ה 60-שנות המ
כניסה והשתלטות על סניפי לייבור (אנטריזם). גם הטענה 

אנטישמיות בתוך מפלגת הלייבור נשלפה במאבק.  בדבר
כמה חברי פרלמנט יהודים טענו שאוימו והלייבור הקימה 

טענות נגד גזענות ואנטישמיות. כדי לארגן את  ועדה לבדוק
ארגון 'מומנטום' שיש לו ה 2015-הוקם ב ,התמיכה בקורבין

יותר מחמישים סניפים בכל בריטניה ויזם אירועים למען 
התפרסמו תוצאות  24.9-קורבין שסחפו מאות אלפים. ב

הבחירות וקורבין זכה 
 62%בכמעט 

מהקולות, יותר 
מבבחירות הקודמות. 

מתחילה  1.10 בתבש
ועידת המפלגה 
השנתית בליברפול 
ומומנטום מקיים את 

צד ועידת בועידתו 
  המפלגה.

אשרור מנהיגותו     
של קורבין הוא רק 
שלב במאבק בתוך 
הלייבור. חברי 
הפרלמנט רוצים 
שקבינט הצללים 

יקבע בבחירות בין חברי הפרלמנט. קורבין ומומנטום י
האיגודים  אזורי הבחירה,דורשים מנדט רחב יותר לחברי 

והמנהיג. הנצחון בבחירות למנהיגות יגביר את כוחו של 
וקביעת  הלייבורקורבין בשלב הבא של קביעת מדיניות 

ממשלת הצללים והשורה הקדמית של המנהיגות. יכולתו של 
קורבין לקבוע את מדיניות המפלגה הייתה בלתי אפשרית 

ט. נראה נוכח הרוב הבלייריסטי בין חברי הפרלמנ
משך. האם היא תביא לבסוף ישהמלחמה הפנימית בלייבור ת

ליברליזם -לפרישת החלק הבלייריסטי שתומך בניאו
אך  ,מהמפלגה? בינתיים לא צפויות בחירות כלליות

בחירות בכל זמן  הכריזבבריטניה המפלגה השלטת יכולה ל
לייבור חייב ללכד שורות בקרוב לקראת הצפוי השנוח לה. 
ציאה מהאיחוד. התקשורת כמעט כולה נגד קורבין בשנות הי

וחוזה שלטון שמרני בבריטניה לשנים רבות. האם זו קביעה 
מבוססת או משאלת לב? תהפוכות היציאה מהאיחוד עוד 

-לפני בריטניה והמאבק על יצירת מפלגת אלטרנטיבה לניאו
  צומו.יליברליזם עוד בע

  
  

 
קולין קפרניק, שחקן פוטבול שמוחה על הרג השחורים ומסרב לעמוד בזמן 

  )Black Lives Matter(מתוך עמוד הפייסבוק  המנון ארה"בשירת 

  

מחאת השחורים נגד המשטרה 

  הרצחנית בארה"ב ממשיכה
  

ם בין אזרחים עימותיהפגנות ושל מחאות,  ותליל    
ליינה שבקרו עיר שארלוט) ב22-23.9( מולמשטרה נרש

הצפונית בארצות הברית. המחאה החלה עם מותו של אזרח 
ההפגנות  , בידי המשטרה. במהלך43שחור, קית סקוט, בן 

 16נורה גבר ונפצע אנושות. כמו כן, לדברי המשטרה, 
באירועים. המפגינים חסמו צירים  שוטרים נוספים נפצעו קל

ל ע) 22.9(ל קרוליינה הצפונית הכריז מוש .מרכזיים בעיר
הלאומי ואת משטרת הדרכים  מצב חירום וגייס את המשמר

וח את ההפגנות כלדכא ב על מנת לסייע למשטרת שארלוט
  בעיר.  שפרצו

האדם , קר פטני, דיווח בתחילה כי מפקד משטרת שארלוט    
אולם לאחר מכן גורמים בעירייה אמרו כי הוא נפצע , נהרג

טני לא מסר את בבית החולים. פ באורח אנוש ונלחם על חייו
הבהיר  זהותו של האיש והאם הוא לקח חלק מהפגנות, אולם

 16כי הוא נורה "בידי אזרח אחר ולא על ידי שוטרים". 
המושל, פאט מקרורי, אמר כי הוא . במהומות שוטרים נפצעו

משטרת שרלוט. "כל אלימות  פועל על פי בקשתה של מפקד
 ש, לאשתופנה כלפי אזרחים או שוטרים או להרס רכו

  .תתקבל", אמר המושל בהצהרה
המחאה בשארלוט אירעה כמה שעות אחרי המחאות בעיר     

אוקלהומה, שם אדם שחור לא חמוש נורה למוות על , טולסה
אלפי בני אדם להפגנה גדולה.  ידי שוטרת. גם שם התאספו

למוות  ההמונים קראו להדיח את השוטרת בטי שלבי, שירתה
, במהלך בדיקה 40ס קרצ'ר בן ביום שישי האחרון בטרנ

מסוק ומצלמה בניידת  וועדיתאותה באמצע הכביש 
סכנה  משטרתי. לטענת עורך דינה של השוטרת, "היא חשה

מאחר שהחשוד ניסה להכניס את ידיו לכיסיו והיא חששה 
  אך קרצ'ר לא היה חמוש.  .נשק" שהוא נושא כלי

וות אדם לפי סטטיסטיקות שפורסמו, אחת ליממה נורה למ    
שחור בידי שוטרים בארה"ב. בשנים האחרונות המחאות 
ההמוניות נעשו עניין שבשגרה, וישנן התארגנויות מחאה 
שמתמסדות בתוך הזירה הפוליטית האמריקאית. ראויה לציון 

 Black Lives"התנועה לחיים שחורים", גלגול של מחאת 

Matter , .שפרסמה לאחרונה מצע חברתי כולל ושמאלי  

ימנית מקמרון (ויקיפדיה) –מיי   



 10/ תרבות

  על שירה ואזרחות

מחאה בטקס פרסי אופיר (צילום: אודי אלוני)  הופעתנאפר וצברי ב  
  

  שלום מחמוד, 
רציתי לספר לך, כיצד ככל שמנסים יותר למחוק את זכרך     

מהשפה העברית, שיריך פורצים ומכים בפרצופיהם של 
תרבות, למשל, נאלצה לספוג -גזעניות וגזענים. שרת האי

ום לפניך: אני ערבי". כדי לא לשמוע את שוב מנה של "רש
הסתלקה בזמן  –תאמר נפאר ויוסי צברי שרים את שירך 

קריאת השיר מהאולם שבו נערך פרס טקסי אופיר של 
האקדמיה הישראלית לקולנוע. ככל שמענים את שיריך, כן 

  .הם פורצים לתודעה הישראלית
ת תרבו-ובאותו יום, מחמוד, שבו ניסתה שוב שרת האי    

לצנזר את שיריך, ובתיאום מופלא, פרסם מבקר המדינה יוסף 
  הנוגע  בכל  שפירא דין וחשבון הקובע שמשרד החינוך כשל 

  

  / איתן קלינסקי ַאְבָרָהם ְוִאְּבָרִהים
  

  �ְבָרָהם וְִאְ�ָרִהים ְ�ֶלְכָם �ְרָצה ְ�נָָען

� ָרִקיַע ָלָבן ְ�ִלי ִמְמְטֵרי ע�ְרִבים רְ �  ֵעִבים.ִ�ְ�

  ָ&ָרה וְָהָגר �◌ֹע�◌ֹת ְ�ִמְדַ�ר ְ�ֵאר ֶ�ַבע 

  ֵעינַיִם ��ֲאל�ת ֵחַמת ַמיִם ַח'ִים 

�ְמַעט ָרִקיַע ח�ֵמל  

�*א יְִכֶרה ֶקֶבר ַל'ֶֶלדֶ  

�*א יְַמִטיר נְָ�ִרים ְצֵמִאים.ֶ  

  

�ָ�ל� ַהַ+יִם ֶ�ְ  

  וְַה'ֶֶלד ַַחת �ַחד ַהִ,יִחים

  ָ�  ָרה וְָהָגר -�ְמע�ת ַעד ַה'�ם

נ� ָלנ� ַרק ֶאת ֱאל�ֵהי ָ�ַדי /�ֵרַח ָ�.ִביבְ  

  3א ְסָתיו ָעד�י ֶ�ֱאל�ֵהי ְצָבא�ת 1ָד�ל וְנ�ָרא

  3◌ֹא חֹ◌ֹ◌ֹ◌ֶֹרף נְִצִחי ֶ�ֱאל�ֵהי ִמְלָחמ�ת נ�ֵקם וְנ�ֵטר

  ָ�ָהר ֶ�ֵאין �ֹ� ַ�יִת

   –ְ�ִפְס1ָת� צ�ֶעֶקת  ָ�ָהר ֶ�ַהְ-ָמָמה

�ל�ם ָ  

במיגור הגזענות בקרב התלמידים. טוב, 'כשל' זו מילה עדינה 
כל לתיאור הרמיסה המכוונת מצד הנהלת משרד החינוך של 

  טיה.המלצה שעניינה חינוך לדמוקר
אני ערבי", כתבת מחמוד, וגם רשמת מספר  לפניך: שום"ר    

א התובע את הזכות תעודת זיהוי, כדי לחדד שאזרח הו
לאזרחות שווה. לא ידוע בשלב זה, אם מבקר המדינה ואנשיו 
אכן הקדישו אחד מדיוניהם לשירך, אבל בדו"ח הגזענות 
כתבו כי "על משרד החינוך להעביר את המסר בכל הזרמים 
במערכת החינוך כי ישראל היא מדינה דמוקרטית השייכת 

פים לכל הקבוצות לכל אזרחיה ונשענת על ערכים המשות
  ה". והפרטים החיים ב

לא, לא התכוונתי לספר לך שהתחולל מהפך, כי הוא לא     
קרה. דו"ח לא עושה מהפכים או מהפכות. אבל כאשר 
מציבים מראה בפני אומה שטופה גזענות, זה מחזק קצת את 
התקווה, שיקשיבו לדבריו של הזמר, המלחין והקולנוען 

בו זכה בפרס המוסיקה הטובה  תאמר נפאר בטקס הקולנוע,
ביותר: "אני אוהב שאתם מחבקים את האמנות שלי, אבל 
אעריך אם תחבקו גם את הפלסטיניות שלנו, את הנרטיב 

  ".שלנו
, מחמוד, עדיין בפקעת שקוריה יהיו 12כשהיית בן     

לשיריך, השמיע המשורר אלכסנדר פן באוזנינו את הציווי: 
.." שיריך, מחמוד, עוזרים לנו, "השירה, / חברים, / עוזרת!

בהיאבקות מול רגב ודומיה למען מדינה דמוקרטית השייכת 
  .לכל אזרחיה

 ת"ג
 

  

 מוצגותמחאות הפנתרים ויום האדמה 

   בספר האזרחותכאלימות פוליטית 
  

מציג את האזרחות החדש של השר נפתלי בנט  ספר"    
' 70-הפגנות המחאה של תנועת הפנתרים השחורים בשנות ה

ואת שביתת יום האדמה של האוכלוסייה הערבית בישראל 
, בתור 'ביטויים לאלימות פוליטית', בדיוק כמו רצח 1976-ב

רבין, רצח הנערה שירה בנקי במצעד הגאווה, ופשעי 'תג 
הרשימה  ,) ח"כ דב חנין (חד"ש21.9מחיר'". כך האשים (

 ). המשותפת
מערכת לדברי ח"כ חנין: "כך נראה השיח החדש ב    

החינוך: מזרחים שדורשים סוף לאפליה העדתית, או ערבים 
הם אלימים, ממש כמו מי  –שדורשים שוויון אזרחי ולאומי 

שרצחו. אבל האמת היא שההיפך הוא הנכון, ואסור להרשות 
להשכיח את זה: מי שהיו אלימים הם השוטרים שתקפו 
באלימות את הפגנות הפנתרים השחורים ואת שובתי יום 

 שישה מתוכם נורו למוות!". כי אין לשכוח  –דמה הא
משותפת, שהוקמה במארס המזרחית הגם התנועה     

האחרון, קראה לשינוי מידי של תוכן ספר הלימוד "המעביר 
ר כלגיטימית של אלימות יכממסרים שקריים לילדינו, ו

המשטרה והממסד כלפי קבוצות מדוכאות, כגון מזרחים, 
י היה שספר הלימוד ירחיב גם ראו… ערבים ואתיופים

פעילותן בבנושא המחאה האזרחית אשר הייתה חלק יסודי 
  ".של קבוצות אלו, ותביעתן לצדק
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  מתוך הסרט "סנודן" מאת הבמאי אוליבר סטון

  

  בחול המועד סוכות

  סרט על סנודן

  בפסטיבל חיפה
  

סרטו האחרון של הבמאי האמריקאי אוליבר סטון "סנודן"     
טיבל חיפה שיתקיים בחול המועד יוקרן בהקרנת בכורה בפס

באולמות רבים בעיר באוקטובר  24-ל 15-סוכות, בין ה
סרטו העלילתי של הבמאי המתקדם סטון, שהוא הצפונית. 

), מספר 1978-ס של חצות" בר"אקספבגם תסריטאי (החל 
אדוארד סנודן, עובד הסוכנות האמריקאית את קורותיו של 
יף מידע סודי על שהדל ,לשעבר (NSA) לביטחון לאומי
  .ברוסיהבגלות חי , ושמאז שיטות עבודתה

בתפקיד הראשי בסרט מככב ג'וזף גורדון לויט ("לופר"),     
של סטון יוצא לבתי הקולנוע כשנה  שמגלם את סנודן. סרטו

אזרח סנודן, " וחצי לאחר שהסרט התיעודי על סיפורו של
) 8 (שאף הוא הוקרן בישראל בסינמטקים ובערוץ" 4מספר 

 בבימויה של לורה פויטרס, זכה בפרס האוסקר לסרט
  .תיעודי הטוב ביותרה

  

  סרטים של במאים ותיקים וחדשים 200

סרטיהם  ציג אתי 32- ה  פסטיבל הסרטים הבינלאומי    
רסטורציות  העכשווי, בקולנוע החדשים של במאים נודעים

 סרטים  דיגיטליות חדשות ומשוחזרות של גדולי הבמאים,
 .וזוכי הפסטיבלים המובילים בעולם ים חדשיםתיעודי

סרטים של  200-השנה תכנית מגוונת של כבפסטיבל 
מים חדשים המייצגים את הזר ותרויוצ מאסטרים לצד יוצרים

  .העדכניים בקולנוע הבינלאומי
"כרמל", "עוגן הזהב  –בשלוש התחרויות הבינלאומיות     

 – ת"תיכוני", "בין יהדות לישראליו לקולנוע ים
וזוכי הפסטיבלים המובילים  םנבחריההסרטים  ייחשפו 
), בימוי: אנדריי Paradise( "גן עדן" ביניהם:ובעולם, 

פרס אריה הכסף לבימוי ונציה  –קונצ'לובסקי (רוסיה) 
), Personal Shopper( "אמריקאית בפריז";2016

אוליבייה אסיאס (צרפת), בכיכובה של קריסטן  בימוי:
 "אמריקן האני" ;2016הבימוי, קאן  פרס –סטיוארט 

)American  Honey ,(  :(בריטניה),  ארנולד  אנדריאה  בימוי  
  

  
; 2016קאן  פרס חבר השופטים,  -בכיכובו של שיה לה בוף 

 –), בימוי: כריסטיאן מונג'יו (רומניה) Graduation( "בגרות"
   .2016פרס הבימוי קאן 

 נו שני סרטיו הקודמים:מחווה בה יוקרבמונג'יו יזכה גם     
. "מעבר לגבעותו" "שבועות ויומיים 3 ,חודשים 4"
 –), בימוי: קוג'י פוקאדה (יפן) Harmonium( "הרמוניום"

 The( "הווידויים" ;2016פרס חבר השופטים, קאן 

Confessionsפרס חבר  – ימוי: רוברטו אנדו (איטליה)), ב
 Original( "העונג של הלן; "2016השופטים, קרלובי וארי 

Bliss בימוי: סוון טאדיקן (גרמניה), בכיכובם של מרטינה ,(
 ;2016גדק ואולריך טוקור, פרס פיפרסקי, קרלובי וארי 

), בימוי: איוון טוורדובסקי (רוסיה), Zoology( "זואולוגיהו"
        .2016פרס מיוחד חבר השופטים, קרלובי וארי 

        

  ...מחווה לקולנוע הטורקי החדש
מהקולות המרתקים הוא  הקולנוע הטורקי החדש    

בשנים האחרונות. מחווה הקולנוע עולם בוהחברתיים 
יוצריו. למיוחדת תוקדש השנה בפסטיבל לקולנוע זה ו

חדשים  – תבמסגרות שונו – סרטים השבעבתכנית יוקרנו 
ונבחרי כל הפסטיבלים החשובים של השנה. התכנית תלווה 

ו דיאלוג עם הקהל ושולחן במשלחת של יוצרים, שיקיימ
", עולם גדול גדוליוקרן "עגול עם יוצרי הקולנוע הישראלי. 

פרס מיוחד של חבר בשזכה של הבמאי ריאה ארדם, 
השנה. ארדם הוגדר על ידי ונציה בפסטיבל  השופטים

הקולות הייחודיים בקולנוע העיתונות בארצו "אחד 
  עוסק במהות האנושיות והיתמות.  ". הסרטהטורקי

של הבמאית יסים  "ספקותיוקרנו גם "    
), העוסק במעמדן של 2016טורונטו פסטיבל ( אוסטאוגלו

סרט הביכורים של הבמאי  , "מטלית אבק"; נשים בטורקיה
פרסי הסרט הטוב,  – אהו אוזטורק (ברלין ואיסטנבול

סרט הביכורים של הבמאים  ",ראוף; "השחקנית והתסריט)
פרס פיפרסקי,  –ברלין, סופיה באריס קאיה וסונר קאנר (

הקור של ; "פרס מיוחד של חבר השופטים) –איסטנבול 
של מוסטפה קארה (פרס הבימוי טוקיו, פרסי  ",קלאנדר

 ;)2015הבימוי, השחקן, הצילום והעריכה, איסטנבול 
של הבמאי אוזקאן אלפר, בצילומו  "זיכרונות של הרוח"

מאי היווני הבהמרשים של אנדריאס סינאנוס, צלמו של 
ותיק זאקי של הבמאי הוו"גחלת"  ;אנגלופולוסהמנוח תיאו 
        ).2016, איסטנבול לאומיתבינהתחרות הדמירקובוץ (

        

  מומלציםישנים וסרטים  ארבעהועוד ... 
בל יוקרנו מספר סרטים של כאמור, במסגרת הפסטי    

הלכו לעולמם. הסרטים בגרסאות  ברובםנודעים, שבמאים 
הצלחה גדולה בעת הקרנתם לפני בזכו  זרות ורובםחמשו

 ,עשרות שנים. ראשון הסרטים המומלצים בקטגוריה זו
ף של יוס "להתראות בונפרטה" הוא שיוקרנו בפסטיבל חיפה

זהו אחד שאהין, חלוץ הריאליזם החברתי בקולנוע המצרי. 
-הסרטים האחרונים של שאהין, קופרודוקציה צרפתית

א צרפת, בהנהגת הקיסר : הפלישה של צבובמרכזה ,מצרית
וההתנגדות של המצרים לכובש הצרפתי  1798-בונפרטה ב

הגן של שהרס ערים ברחבי המזרח התיכון. סרט שני הוא "
יצירת המופת זוכת האוסקר של ויטוריו דה   ,"פינצי קונטיני

. עוד סרטים ריאליזם האיטלקי-סיקה, גדול במאי הניאו
של הבמאי האיראני  "רוד-הלילות של זייאנדה" מומלצים:

את המסגרת השנה הגולה מוחסן מחמלבאף, שפתח 
–" רכבות נשמרות היטבו"הקלאסית בפסטיבל ונציה, 

שנה לסרטו הארוך הראשון, זוכה האוסקר, של  50במלאות  
  הבמאי הצ'כי ירז'י מנזל.



    במאבק
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להנהלת  )19.9(ארגון העיתונאים של ההסתדרות הודיע     
תאגיד השירות הציבורי החדש ("כאן") כי יותר משליש 
מהעיתונאים בארגון הצטרפו לשורותיו. בכך עומד הארגון 
בדרישת החוק ליציגות, ומעתה גם העיתונאים בגוף החדש 

  .יהיו מיוצגים במסגרת ההסתדרות
חברי ועד הפעולה הזמני לעיתונאי במכתב ששלחו     

התאגיד הם כותבים: "לדעתנו, ההתאגדות בעת הזאת 
חשובה לא רק כדי שנוכל לפעול יחד לשיפור תנאי 
ההעסקה שלנו, אלא גם כדי להעביר לכולם (ובעיקר 
לעיתונאים שמתלבטים אם להגיע) את המסר שאנחנו כאן 

  יכותי".כדי להישאר וכדי לעשות שידור ציבורי עצמאי וא
ההודעה של ארגון העיתונאים מגיעה לאחר שלפני     

כשבועיים הודיעו גם עובדי המינהל וההנדסה בתאגיד 
-החדש על כך שהתאגדו במסגרת ההסתדרות לאחר שיותר מ

מהם חתמו על טפסי הצטרפות לארגון. השידור  60%
הציבורי אמור להתחיל לפעול בשליש הראשון של שנת 

  פתיחתו נדחה מספר פעמים.  , לאחר שמועד2017
לאחרונה יצוין שאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות חתם     

הסכם  –על שני הסכמים קיבוציים במקומות עבודה שונים 
ראשוני שיחול על צוות הקרקע בחברת כים ניר והסכם חדש, 

  שני במספר, בחברת דלק שינוע. 
  

  בנצרתפעילות של תנד"י סמינר 
מוקרטיות בישראל (תנד"י) תקיים סמינר תנועת הנשים הד    

 15 ,ובשבת ,בספטמבר 30 ,פעילות בנצרת ביום שישי
, במלון סנט גבריאל בנצרת. 9:00שעה בבאוקטובר, החל 

הסמינר מיועד להכשרת חברות התנועה וכל המתעניינות 
בהגברת הפעילות הציבורית ולהעמקת מעורבותן של נשים 

כלה. הסמינר ייערך בעיצוב הפוליטיקה, החברה והכל
  .בערבית ובעברית

הסמינר ייפתח בהרצאה של  ,בספטמבר 30 ,ביום שישי    
 -ד"ר אפרים דוידי שתעסוק ב"נשים בחברה הישראלית 

תמונת מצב". לאחר מכן ח"כ לשעבר מוחמד ברכה (חד"ש) 
ויו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, 

ב בקידום הנשים הערביות. יתייחס לתפקידה של ועדת המעק
  .ד"ר סארה מחאמידומוסא סגייר הרצאות של  :במפגשעוד 

באוקטובר, הסמינר ייפתח בשיחה  15- כעבור שבועיים, ב    
צפויה  10:45עם פתחיה סגייר על שוויון מגדרי. בשעה 

ההרצאה של יו"ר סיעת חד"ש בנעמ"ת, ד"ר רודיינה 
על מצבן של הנשים העובדות בישראל. עוד בבוקר: ג'ראיסי, 

חמד ח'ליליה; ולאחר ושאלות התארגנות הנשים עם מ
ארוחת הצהריים יתקיים מפגש עם יו"ר הוועדה למעמד 

-האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, ח"כ עאידה תומא
  .הרשימה המשותפת) ,סלימאן (חד"ש

  
  050-4209082 :ל'לפרטים נוספים והרשמה, משרדי תנד"י בנצרת: ט

  ש ליד מחסום המנהרות (צילום: לוחמים לשלום)פצעדת החו
  

  צעדת החופש אחרי החג
-לאחר ראש השנה תיערך צעדת החופש הישראלית    

לוחמים לשלום ועומדים  מארגניםפלסטינית נגד הכיבוש ש
באוקטובר, בשעה  7ביחד. הצעדה תתקיים ביום שישי, 

בשטחים הכבושים. "נצעד בסמוך למחסום המנהרות  13:00
כמו כל חודש את צעדת החופש, הפעם בקריאה: לשנה 

   הבאה בלי כיבוש!", מסרו המארגנים.
  

  

 חד"ש נגד רדיפת בל"ד
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     

הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מגנות את המעצרים 
ביום ראשון ו שהחלהשרירותיים נגד פעילים ממפלגת בל"ד 

18.9. 
מבצע משטרתי כזה, בבימוי הוליוודי כזה, נועד להטיל     

מורא בטענות מפוקפקות, ולנהל הסתה פוליטית נגד הציבור 
לגיטימציה -הסתה שבאה במסגרת אסטרטגיית הדה -הערבי 

של האזרחים הערבים, והכשרת מדיניות ההדרה הממשלתית 
  ו.נתניהו ושרי מצדוההסתה הבלתי נפסקת 

מק"י וחד"ש מתנגדות לכל פגיעה בחופש ההתאגדות     
הפוליטית, וקוראת לאחדות מאבק של הציבור הערבי 

 ערבי נגד מדיניות הממשלה.-ולמאבק משותף יהודי

 

  יפו –חד"ש 
  

  יפו-אסיפה פתוחה עם חבר מועצת העיר ת"א

  אמיר בדראן

  
  , עג'מי3, סניף חד"ש יפו, השקמה 5.10יום ד', 


