
  

 

 ;ישראלממשלת בפני  הממשל האמריקאי נחשפה התחייבות

 גרעיניה הלהתפרקות מנשק ישראלדחוף את ילא טראמפ 
  

הבנות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם על מכתב     
המסדיר את יחסה של ארה"ב לנשק הגרעיני שבידי ישראל, 

-) ה"ניו19.6כך דיווח בשבוע שעבר (
יורקר". לפי הדיווח, המכתב מבטיח כי 
ארה"ב לא תדחוף את ישראל להתפרק 
מנשקה הגרעיני, כל עוד האחרונה 
"תשמור על מדיניות העמימות שלה". 
טראמפ הוא הנשיא האמריקאי הרביעי 

  .הז נוסחמכתב סודי בל החתום ע
רצונו "ציין כי למרות  יורקי-הניו המגזין    

, "העז של טראמפ לרצות את נתניהו
הרגישו בוושינגטון כי הנציגים 

עליהם לחתום על מכתב  וים לחציהישראל
שלא ידעו על קיומו קודם לכן. בכירי הבית 

השגריר רון דרמר התנהג שהלינו אף הלבן 
הוא הבעלים של הבית הלבן", "כאילו 

 הנראה החתן ככל – טראמפואחד מאנשי 
הטיח בזעם: "זה הבית  אף –קושנר  ג'ארד

 ו!".המזוין שלנ
"מרגישים בבית" הממשלה נציגי שזה פלא  אין    

נה רק נושאת המטוסים המזרח אי בוושינגטון. ישראל
יקר, צעצוע  מעין אריאל שרון,בעבר כפי שהגדיר תיכונית, 

רווחי ומדמם. יחסים טובים עם הממשל האמריקאי הם חלק 
 פהכל צדי המבמציעים פוליטיקאים ה מחבילת ההבטחות

 אלה מבטיחים קשר הדוק עם הרפובליקנים :תהציוני
 .ופורום סבן אלה עם הדמוקרטיםו, ומסיבת התה

, ותמך 2012-ב מיט רומניהימר" על היבחרו של "נתניהו     
 .ההן בבחירות יאהרפובליק במועמדתקדים -באופן חסר

, נשמעו על חשבונה של קלינטון 2016-ב כשנבחר טראמפ
ועודן נשמעות צהלות השמחה במסדרונות הממשלה 

  . אזגם  צד" בחרהשבהחלט " ,בירושלים
עבור  ששיחק מוצלחטראמפ, במובן זה, הוא קלף פוליטי     

באור זה  .ימין הסיפוחיסטי והמשיחי בישראלהנתניהו ו
 העברת :תות המאה" המתגבשואפשר לראות את "עסק

  ,הגרעין  מהסכם   ארה"ב    פרישת    ;לירושלים   השגרירות

  . ישראלית-אמריקאית-הברית הסעודיתהידוק ו
כמס  , לפחותהרפהההיסטורית האמריקאיות המחויבות     

 ההמדינות נמוג לפתרון שתי ,שפתיים
 משתנהוהולכת לתוך סדר עולמי שבו 

טים יסטטוס קוו במזרח התיכון, ושלה
נורמליזציה מקדמים ערבים ריאקציונרים 

 .הכיבוש למרות ישראל עם
ם של יגזגזו יםואולם, לעתים מתגל   

מדיניות של  יעדרוה טראמפ וממשלו
אי חצי הב הפיוס המתגבש. עקבית

גם אם חלקה של הקוריאני, למשל, 
ארה"ב בו נובע משיקולים של 

סכנה  מפחיתוהסתגרות,  פרוטקציוניזם
ת להתלקחות מלחמה גרעינית אח

עם הרסנית. מנגד, ביטול הסכם הגרעין 
 ,הפוך לגמרי הוא צעד בכיווןאיראן 

המזרח התיכון כולו  את עלול לדרדרש
  .מלחמה כוללתל

שכבר עובדה בנשק להשמדה המונית,  של ישראל החזקתה    
נאחזת בהצדקות בדמות או עמומה,  מזמן איננה מוכחשת

. ואולם, ביחסי הכוח הקיימים במזרח יהקיומיים עלאיומים 
 ,של ישראל שום גורם אינו באמת מאיים על קיומההתיכון, 

ביחסיה מול הפלסטינים ומול המדינות . מערער עליו ינוואף א
משטר של כיבוש השכנות, ישראל היא הכוח התוקפן, המנהל 

למרחבן  , הפולשמלחמות תכופותהמצית , צבאי אכזרי
 התמדהבאופן קבוע, והפועל ב של השכנות האווירי הריבוני

 .במרחב הטריטוריאליים והפוליטיים את גבולותיהלמתוח 
, ביטחונהו ערובה לננשק גרעיני בידיה של ישראל אינלכן,     

לליבוי סכסוכים, להאצת מירוץ  אלא דווקא סיבה תמידית
וליחסים , התחמשות גרעינית של אומות המזרח התיכון

של ישראל  לפיוסתנאי . סימטריים באזורנו-בלתיומתוחים 
סיום הכיבוש והקמת מדינה  הוא יותערבהמדינות הו

גם פירוז  , אךשבירתה ירושלים המזרחית פלסטינית עצמאית
 לי, הטומן בחובו סכנהשל המזרח התיכון מנשק לא קונבנציונ

  לעתיד ולשלום העולם כולו.תמידית 
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 2תגובות/

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  למוחלשים ומשטרה למתנחלים המשטר
משטרת ישראל משרתת חבורה של מתנחלים. היא מתייחסת "

למתנחלים בכפפות משי. המשטרה, שמתפרנסת ממסים 
אם זו  שכולנו משלמים, נוהגת לפי שיקולים פוליטיים.

עולים או ערבים, אתיופים, חרדים,  – אוכלוסייה מוחלשות
  אפשר להתעלל בה".ז א – מרוסיה

  )14.6, רשת ב', "מרחאבית"(ג'עפר פרח בתכנית 
  

  סופה של ידידות מופלאה
בילי קריסטל, קלסי גרמר, לארי קינג, מים ביאליק, נועה "

כל אלה ועוד רבים אחרים הוזמנו לחגוג את גל גדות, תשבי ו
שערכה הקונסוליה בלוס ל' הוליווד מצדיעה לישרא'אירוע 

אנג'לס. רק שם אחד, אולי המזוהה ביותר עם ישראל 
   : ארנון מילצ'ן.בהוליווד, נפקד מהאירוע

מילצ'ן, איש עסקים ומפיק הוליוודי נודע וגם מי שהמשטרה 
על מתן שוחד לראש  1000תיק ממליצה להעמיד לדין ב

של  מתנות יקרות ערך הממשלה בנימין נתניהו בדמות
שמפניה, סיגרים ותכשיטים, לא זו בלבד שלא הוזמן לאירוע, 

הקונסוליה לקראת האירוע של אלא גם צונזר מסרטון מיוחד 
האירוע, חלק  .על הישראלים המצליחים ביותר בהוליווד

ם שני באולפני שנה למדינת ישראל, נערך ביו 70מחגיגות 
יוניברסל, ומי שהופקד על הפקתו הוא הקונסול הכללי בלוס 

  ".מינוי פוליטי של נתניהו, אנג'לס, סם גרונדוורג
   )13.6ינט", א("וו

  

  הדוד מאמריקה
וב משפחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ששמו נקשר קר"

בחקירות הפליליות נגדו, תרם עשרות אלפי שקלים לאתר 
אתר האינטרנט, שמגדיר עצמו כבימה . 'מידה'  האינטרנט

, מנהל בשנים 'שמרנית ליברלית'לתחקירים ודעות ברוח 
האחרונות קמפיין עיתונאי נגד חקירות נתניהו. קרוב 
המשפחה שתרם את הכסף הוא נתן מיליקובסקי, בן דוד אמיד 
של נתניהו מצד אביו המנוח, שהודה בעבר כי הוא נוהג לממן 

נתניהו טען כי מיליקובסקי,  .ראש הממשלה צרכים שונים של
ילם עבור ), ש'1000תיק 'בפרשת טובות ההנאה (העיד ש

אף  כי מיליקובסקי 'הארץ'סיגרים שרכש. לאחרונה פרסם 
 ."את הגנתו המשפטית של נתניהומתכוון לממן 

  )12.6("העין השביעית", 
  

  חוכמה סינית המתאימה למזרח התיכון
נכתב היום  'פשים בונים חומותיט – בונים גשריםמנהיגים '"

במאמר המערכת של סוכנות הידיעות הממלכתית של סין 
המוצהרת של 'שינוואה' בתגובה שמבטאת את העמדה 

 פא ארה"ב דונלד טראמנשי אותם הטיללמכסים  ת סיןממשל
  ."על ייבוא סחורות מסין לארה"ב

  )16.6(רדיו סין, 

  

 טראמפלהכל הודות 
סרסור במקצועו, בעלים של שישה בתי זונות וכוכב תכנית "

ריאליטי למבוגרים זכה בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית 
דניס ארה"ב.  ,ויתחרה על מושב בבית המחוקקים של נבאדה

העיר שבה ( 'הטראמפ של פרהמפ'הוף, שמכנה עצמו 
, ניצח את יריבו הרפובליקני ג'יימס אוסקרון, מנכ"ל )מתגורר

משמש נציג בבית המחוקקים זה שלוש כהונות הית חולים ב
 'בית החתולות'ית הריאליטי למבוגרים הוף, כוכב תוכנ .ברצף

זה ', מסר לאחר הזכייה: 'אומנותו של הסרסור'ומחבר הספר 
  דונלד טראמפ'". הכל בזכות

  )14.6(דיווח של סוכנות הידיעות איי.פי.,  
  

 אז... אולי נקרא לזה אפרטהייד?
"תושבי עפולה לא רוצים עיר מעורבת, אלא עיר יהודית וזאת 

  ."זכותם המלאה. זו איננה גזענות
  )14.6העיר עפולה, אבי אלקבץ, "הארץ",  ות(מועמד לראש

  
  

 מכתבים    

    למערכת  
  

   :ג'נוסייד העם הארמני בטורקיה

  מה מסתיר משרד החוץ?
  

הראשונה, , בעיצומה של מלחמת העולם 1915באפריל     
החלו שליטי האימפריה העות'מאנית הקורסת בהשמדתו של 

  . ארמניהעם ה
 תוכהבת ארמני למרבה הצער, על אף קיומה של קהילה    

זוכה א למאבק ציבורי, אקדמי ופוליטי מתמשך,  למרותו
פני  מדינת ישראל. עלתה של הכרב  ארמניהג'נוסייד ה

 גביל כי ההכחשה הרשמית הישראליתדומה הדברים, 
יחסים הביטחוניים והדיפלומטיים ב קשורה ארמניהג'נוסייד ה

 .עם טורקיה, ובשנים האחרונות גם עם אזרבייג'ןהמדינה של 
עסקאות נשק ואימונים צבאיים מבצעת עמן מדינת ישראל 

   בשווי מיליארדי דולרים.
חברי מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון אביגדור ליברמן,     

והצהירו שבו עבר דני אילון ואחרים, סגן שר החוץ לש
כי אין כוונה לסכן יחסים  ,בתקשורת באזרבייג'ן וברוסיה

 100 בןנושא היסטורי שנוי במחלוקת "אסטרטגיים אלה בגלל 
רק אינה עולה החשד כי מדינת ישראל לכן  .", כדבריהםשנה

, אלא גם התחייבה בהסכמים ארמניסוחרת בהכרה בג'נוסייד ה
  . זה אזרבייג'ן וטורקיה בענייןשל ממש עם 

, יחד עם פרופ' יאיר אורון, בקשת חופש מידע הגשתי לכן    
סכמים, ר הלחשוף לציבוהאחרון נתבקש למשרד החוץ, בה 

הסכמות והתחייבויות מול אזרבייג'ן וטורקיה בעניין שאלת 
כדי להתחמק מלהזכיר את המילה . ארמניההכרה בג'נוסייד ה

אלינו רק את תשובתו משרד החוץ בכותרת ציין ג'נוסייד, 
משרד החוץ  ". כמו כן,טרגדיה"תאריך הפניה, והתייחס ל

שלושה כמו גם מסרב לחשוף תסקיר שהכין לאחרונה בעניין, 
   מסמכים רלוונטיים נוספים בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ.

בקרוב נגיש עתירת חופש מידע בדרישה לחשוף את ארבעת     
  החוץ מתעקש להסתיר. המסמכים שמשרד

 

    , ירושליםעו"ד איתי מק
 

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/חברה  
 

  חינוך לחוסר אחריות
  ההפרטהמדיניות ת את קרבנותיה הרבים של ומחאות חושפ

       

  יוסף לאורמאת 
  

בשנה יבוטלו לפי החלטת משרד החינוך,     
לילדים אלרגנים המקנים הבאה התקנים 

השגחה צמודה מסייעות רפואיות.  תקבל
את השתלבותם במערכת  תהסייעות מאפשרו

החינוך הרגילה, תוך הימנעות מחומרים 
אסורים ומתן טיפול בהתקף אלרגי כשזה 
פורץ. "אם לא יהיו סייעות, לא נשלח את 
הילדים לשנת הלימודים הקרובה", מסרה 

לות מאבק נעמה קציר שמואלי, ממובי
  ). 25.6ההורים, ל"דבר ראשון" (

כבר שלושה שבועות שמפגינים מאות     
מול ביתו של אל הורים וילדים מדי מוצ"ש 

משרד ל חוץברעננה ומ שר החינוך נפתלי בנט
. עם תום שנת ראש הממשלה בירושלים

הלימודים השבוע, מבינים ההורים כי בחופש 
לדבר" הגדול כבר קשה  יהיה למצוא "עם מי 

, נוכח הדחיפות וקוצר הזמן, ובמשרד החינוך
לפנות לבג"ץ אם  מתכווניםארגוני ההורים . שלבהמאבק עלה 

  בהקדם. לא תימצא פריצת דרך
צעד נוסף בכיוון היא המדיניות החדשה של השר בנט     

שירותי החינוך והבריאות. האחריות ה מוחלטת של הפרט
ה, על כתפיהן של , לכאורעתה לבריאות התלמידים מוטלת

בהיעדר הכשרה או כי ברור הגננות והמורות. ואולם, בפועל 
ילדים  30-ללשאת באחריות  ותיכול ןאינאלה , כוח אדם נוסף

בכיתה (במקרה הטוב) וגם לדאוג לצרכים הרפואיים של 
. הברירה שמציב השר בנט בפני ההורים: הרגישים הילדים

 תעמידו את הילדיםאו ממנו במיטב כספכם סייעות פרטיות, 
  .  )םתתוותרו על השכלשאו בסכנת חיים של ממש (

, נחשפות עוד ועוד עדויות מצולמות מגני ילדים בינתיים    
של אלימות קשה יומיומית מציאות חושפות , הומפעוטונים

מעונות יום  6,000-גיל הרך. כבילדים פעוטות והמופנית כלפי 
בישראל, ורק על לים פועומשפחתונים לפעוטות עד גיל שלוש 

מעונות  4,000-למעלה מ. כלומר, שליש מהם מפקחת המדינה
בביקורים של פקחי כלל בישראל אינם זוכים  ומשפחתונים

 מתקשיםמשרד החינוך או הרשויות המקומיות. ילדים בגיל זה 
על  להורים עצמם אין מידע .להם קורהלספר להוריהם מה ש

, וללא מצלמות, הם המזוןרמת על מידת מקצועיות הצוות ו
   לפגיעה פיזית בילדים.אינם מודעים 

מפוקחים, נמחצה -הפעוטונים הבלתי 4,400-באחד מ    
 יסמין וינטה בת השנתיים. –לפי חשדות המשטרה  –למוות 

הסייעת, אינה סקובנקו, הואשמה בהריגתה, אך סוגיית 
הפיקוח על הגנים הפרטיים נותרה בלא מענה. כך גם קרה 

בעתיים, כאשר צוות הסייעות ב"גן מתוק" נחקר בחשד בג
סוגיית הבעלות בממשי דיון , אך לתקיפת פעוטות חסרי ישע

    . ו לא עמד על הפרקאפילהפרטית והפיקוח הממשלתי 
 משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרדמנהלי הגנים, 

 האוצר והעמותות המפעילות את המשפחתונים והפעוטונים
  אשמים   אחר   החיפוש   זה.   על   זה   האחריות   את   מטילים 

  
לכל אלה  מאפשרבלעדיים ואחר שערוריות מתוקשרות היטב, 

על עובדי במלואה להפיל את האחריות לחמוק מנתינת הדין ו
ולא פעלו למנוע  שהתעללו או שעמדו מנגד(ועובדות הגנים 

 20-בשבוע שעבר הפגינו מאות הורים ב .)את האלימות
ת א רישינוי חקיקתי ולהגב חוללמוקדים ברחבי הארץ כדי ל

   הפיקוח על גני ילדים.
מתנהל גם מאבק עובדי ההוראה בתכנית  הרקע זעל     

הנאלצים ללמוד ילדים  5,000-כ"שלבים", מסגרת לימודית ל
, המאוגדים בכוח תכניתהעובדי . ועד בבית בשל מחלות

בת יום אחד של  שביתה) 21.6בשבוע שעבר ( תכנןלעובדים, 
המורים, קלינאי התקשורת, הסייעות והמטפלים  600-כ

  רפואיים. -הפרא
ה להעברתהמדינה ו מצדגם כאן, אנו עדים להסרת אחריות     

לאותם לידי החברה "קדימה מדע", המספקת מסגרת חינוכית 
מנצלת את  –ובשל צרכיה לעמוד בתנאי המכרז  .אלפי ילדים

. על חשבון תנאי המועסקים והתלמידים "חוסכת"עובדיה ו
בקרוב, טען משרד החינוך, יתבצע מכרז נוסף שיוציא מידיה 
של חברה זו את השליטה בתכנית ויעבירה לגורם פרטי אחר. 
אילנה יוחננוב, מורה וחברת ועד עובדי התכנית, מסרה כי 

משכורות בשנה, ידיעה כי  12נו בסיסיות בהחלט: "דרישותי
וקרן  תימצא לנו תעסוקה גם בחודשי החופש הגדול

  השתלמות".
הסכנה בה מצויים הילדים האלרגנים, כמו תופעת     

ההעסקה הנצלנית כן ו ההתעללות בפעוטונים חסרי הפיקוח
במדיניות ארוכת כולן , נטועות הקבלן הרביםועובדי מורי  של

תקנים חסרים של  הל הפרטת החינוך. בין אם אלשנים ש
הפקעת ניהול הגנים  המפקחים או של סייעות, ובין אם אל

החברות המגזר השלישי ועמותות מידי המדינה והעברתו לידי 
-הורים את מחיר הניאומורים ו, ילדיםמשלמים , ותהפרטי
של דרכם הקצין את  אףשמקדם השר בנט, ש זםליברלי

  קודמיו.



  4כנסת/

לחיי ממשלה אדישה 

הסתה בממשיכה אדם 

   נגד האזרחים הערבים
  

יואב קיש (הליכוד), ח"כ יו"ר ועדת הפנים של הכנסת,     
התמודדות המשטרה בעניין ) דיון 20.6(בשבוע שעבר ביטל 

 היהל וביטהתירוץ לעם ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. 
יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה , דיוןיוזם הש

אסרה את  המשטרהשבמזרח ירושלים השתתף בכנס  ,(חד"ש)
שעודה הוא "תומך טרור  גם הסיתקיש קיומו ופיזרה אותו. 

  ומתנגד למדינה".
בירושלים  במלון אמבסדור נערךעודה הכנס שבו השתתף     

נועד לציין את "הידידות וביוזמת שגרירות רוסיה  המזרחית
הפלסטינית־רוסית". מפקד מחוז ירושלים, ניצב יורם הלוי, 

פעילי החזית  מארגניו הםחתם על צו לפיזורו בנימוק ש
הדמוקרטית לשחרור פלסטין והחזית העממית לשחרור 

ירושלים כבירת  זה עלנועד לעסוק ב"הכרכי פלסטין, ו
הגיש יו"ר  ,פלסטין". בעקבות נוכחותו של עודה באירוע

, קובלנה נגדו לוועדת (הליכוד) יולי אדלשטייןח"כ הכנסת, 
האתיקה. השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, פנה ליועץ 
המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד עודה 

  "בגין סיוע לארגון טרור מוכר".
מסר בתגובה:  ,יו"ר הרשימה המשותפתח"כ עודה,     

"התמודדות עם ארגוני פשיעה בחברה הערבית וערך חיי אדם 
יו"ר ועדת הפנים שהחליט לבטל בעיני  דברכנראה לא שווים 

את הדיון ממניעים שקריים ועבור חצי כותרת. אותם ח"כים 
 מפספסים הזדמנות לשקר ולהסית נגדי אישית אינםושרים ש

 כהדרב. זה עוד ציון בכללותה אוכלוסייה הערביתב עיםפוג –
מסע להמשיך בשחרטה על דגלה  ,ממשלת הימין הגזעניתשל 

  לגיטימציה לציבור הערבי".-דהה
  

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

מהקואליציה ומהאופוזיציה פנו במכתב  חברי כנסת 68    
למיגור לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה שיפעל 

ח"כ יוסף  האלימות והפשיעה בחברה הערבית. בפנייה, שיזם
"נדרשת תכנית נכתב כי  ,הרשימה המשותפת), ג'בארין (חד"ש

ובעיקר  המתוקצבת שתטפל בסיבות העומק של תופעות אל
ת התקנים לעובדות ועובדים דלהגגם בכמו  ,וברווחה בחינוך

על המכתב חתומים  סוציאליים לעבודה עם נוער במצוקה".
גם שבעה ראשי ועדות בכנסת, ובהם יו"ר ועדת הכספים ח"כ 
משה גפני, יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי, ויו"ר ועדת 

  לוף.אהרווחה ח"כ אלי אל
אזרחים פנימית אם התופעה "קיים חשש אמתי למלחמת     

, אמר ג'בארין ל"הארץ" בסוף השבוע, לא תיבלם מידית"
אזרחים  26מאז תחילת השנה הנוכחית נרצחו והוסיף: "

נהרגו  2000עולה כי מאז שנת  'אמאן'ערבים. מנתוני עמותת 
 ".אזרחים ערבים כתוצאה מאלימות פנימית 1,272

  

ית הימין לקואליצימפלה 

 הפרשנותבהצבעה על חוק 
  

 ,ח"כ דב חנין (חד"ש הגישחוק הפרשנות שתיקון להצעת     
) בקריאה 20.6(בשבוע שעבר רה אושהרשימה המשותפת), 

לאחר שחברי , בניגוד לעמדת הקואליציה. זאת ,טרומית
ארי (כולנו) הצביעו -הכנסת אמיר אוחנה (הליכוד) ומירב בן

  . יחד עם האופוזיציה
הצעת החוק עברה, פרצו חברי האופוזיציה כי כשהתברר     

 .זה לזהשנכחו במליאה בזעקות שמחה והעניקו חיבוקים 
בתחילה טענו ראשי הקואליציה כי התרחשה תקלה טכנית 

ניתן חופש כי  (בדיעבד)לאחר מכן טענו ו בעת ההצבעה,
   . הקואליציה הצבעה לחברי

בכל  ,שיזם ח"כ חניןלחוק הפרשנות הרוחבי לפי התיקון     
התייחסות לאיסור אפליה, יתווסף האיסור על  שבו ישנהמקום 

ח"כ חנין:  . אפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית
בני , ו"הכנסת אמרה היום אמירה חשובה. אפליה היא אסורה

גם שווים. אסור להפלות מטעמי נטייה אך אדם הם שונים 
להיות מובנים  מינית וזהות מגדרית. אלה דברים שצריכים

רוצה לחיות בחברה ראויה, המתייחסת המאליהם לכל אדם 
  אדם".הבכבוד לבני 

  

עבודה פרסום מודעות גיוס ל

  מחוץ לחוקצא אל הוזנות ב
  

ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה  מוהצעת החוק שקיד    
בשבוע רה אוש(הבית היהודי) ח"כ שולי מועלם והמשותפת) 

החוק יאפשר לקנוס ה ושלישית. יבקריאה שני) 19.6שעבר (
העונש , ושקל 200,000-מעבודה בזנות ביותר  מפרסמי

במקרים בהם תיועד . המקסימלי יעמוד על שלוש שנות מאסר
על חמש שנות יעמוד העונש לגיוס קטינות וקטינים, המודעה 

י ר, אתמאסר. האיסור ייאכף לראשונה גם על בתי דפוס
  אינטרנט ומספרי טלפון.

ו מאחורי תעשיית הזנות עומד מנגנון כלכלי ב"ח"כ חנין:     
הן הללו על חשבון הנשים המנוצלות. המודעות  גוזרים רווח

כלי מרכזי לגיוס קרבנות חדשים לעולם הסחר והזנות. הן 
מפתות נשים במצוקה, באמצעות הבטחה של כסף קל ועבודה 

ימות לאלשל חשיפה רווחית, ודוחפות אותן להיכנס למעגל 
כדי שעולם הזנות הוא תעשייה,  ולאונס על בסיס יומיומי.

להילחם בה צריך לפרק את המנגנונים הכלכליים המשמרים 
  ".האותה ולפגוע משמעותית ברווחי



 5/יפוליט
  

צה"ל, כיבוש וקפיטליזם 
  

 לאחרונהשנערך  ,הישראלית לכלכלהשל האגודה בכנס     
ד"ר אפרים דוידי לציון, הציג ראשון ) במכללה למנהל ב14.6(

, בהתכנסויות הכלכלנים השנתיותבמיוחד אופייני  מחקר לא
החומות של ר שומכלכלה, צבא וכיבוש: צה"ל כ" שכותרתו

  ". )1977-1967הקפיטליזם הישראלי (
עוררה לא מעט ויכוחים, אך הצגת המחקר ההיסטורי     

-התעקש להציג את הכיבוש והשלכותיו כחלק בלתי המרצה
צוין כי במחקר  .ד מהתפתחות הקפיטליזם הישראלירנפ

משק " המשק הפלסטיניהפך , 1967יוני מלחמת  בעקבות
קפיטליסטי -הפרויקט הקולוניאלי. בידי ישראל "שבוי

 נמשך עד ימינו, ואף חצה ללא פגע 1967-ב הישראלי שהחל
את השינויים העמוקים שהתחוללו במשק הישראלי במרוצת 

) למשק 1985ממלכתי (עד -השנים: ממשק קפיטליסטי
  בקפיטליזם הגלובלי.  הדוקותליברלי הקשור -ניאוקפיטליסטי 

השתלטות מאפיינים:  כמהלכיבוש הכלכלי של השטחים     
מניעת קשר ישיר של המשק  ;משאבי הטבעעל על הקרקעות ו

 ;ניצול כוח האדם הפלסטיני ;הפלסטיני עם שווקים בחו"ל
השתלטות על המים  ;מניעת התפתחות התעשייה הפלסטינית

מניעת פיתוח מוסדות  ;םועל מקורות המיהטריטוריאליים 
לשוק שבוי בידי כשטחים ל תייחסותהו ;םיפיננסיים פלסטיני

, )םואחריה לפני הסכמי אוסלו ופאריס( הקפיטליזם הישראלי
הנפקת -אילרבות  ,תוך מניעת ריבונות מוניטארית פלסטינית

  מטבע פלסטיני. 
 בין שני המשקים, הכלכליים היחסים" ,לדברי דוידי    

, 'נוסחה הקולוניאלית'ו על התתושהישראלי והפלסטיני, ה
ות נכבש מוטלה לעכל הזכויות ושמורות לפיה לכוח הכובש 

כל החובות. יתרון זה של כוח הופך את הכיבוש עסק משתלם 
עבור שורה ארוכה של בעלי ההון, בנקים, מעסיקים במיוחד 
גדולים, בינוניים וקטנים, תעשיינים (הרואים במשק  יםישראלי

קבוצה כן הפלסטיני שוק חשוב לתוצרתם), חקלאים ו
בין שני  'לתווך'ת של בעלי הון פלסטינים שתפקידם מצומצמ
  . "המשקים

תפקיד מרכזי בעיצוב הקשר  מילאצה"ל כי  ,חקר עולהממה    
כמו בכל שלטון ו    ,,,,קולוניאלי בין השטחים לישראלה הכלכלי

 הצבאקולוניאלי, הצבא הפך משטרה, ממשל, מחוקק ושופט. 
הוא גם בעל המונופול והרבים יו תותקנוף את חוקיו כוחייב לא

דמוקרטי -שלטון קולוניאלי הוא במהותו לא. הפעלת הכוחעל 
מתנהל בכוח הזרוע ומפרסם את , דמוקרטי-אנטי פילווא

עוד במהלך דוידי גילה כי  . "הוראותיו בצורה של צווים
ביוני  8-ימים לאחר תחילת המלחמה, בשלושה הקרבות (

את הצו הראשון העוסק אך ורק בשאלות צה"ל פרסם  )1967
ם יהערביהמורה לסגור את כל הבנקים  7כלכליות: צו מספר 

            .הפעילים ואוסר על המסחר במטבע
על פי עדותו של כלכלן ששירת בשירות מילואים באותה     

לפני עוד מראש, ווים הצמטה הכללי, הוכנו בתקופה 
לחמה הראשון לכן בשבוע המ. הודפסו באלפיםוהמלחמה, 

. צווים רבים ללא תאריךהודבקו ופורסמו , לאחריו שבועותבו
החלה הפרקליטות הצבאית בהכנות לאפשרות  1963-בכבר 

ם העשויים ליפול בידי יצבאי בשטחים הערבי "לכינון ממשל
 ."צה"ל במלחמה

 7-בכבר צו השני שפרסם צה"ל ברחבי הגדה המערבית ב    
בא הישראלי כי הצ כתבנ ,""סוגיות ממשלהיה שעניינו וביוני 

  ירדני". קנייןו "שולט מעתה בכל רכוש

  

 ,השפעה על הכלכלה , או כאלה בעלותסוגיות כלכליות    
בעשור הראשון לכיבוש.  הממשל הצבאילהעסיק את המשיכו 

עולה  ,1977ליוני  1967מעיון בכל הצווים שפורסמו בין יוני 
 – 10 ;בחקלאות – 12 ;עסקו ב"נכסי נפקדים"מהם  11כי 

"תקנות לשעת ב – שמונה ;מטבע תובהמר – 21 ;בבנקאות
 –שמונה  ;בתעשייה – 16 ;בחוקי עבודה –שלושה  ;חירום"
 ;במיסוי – 61 ;יהןבעלות עלובקרקעות ב – 36 ;בביטוח

קביעת גבולות  (לרבות עירוני וכפרי בתכנון – שבעה
  ים.מעניינם מים ומקורות נוספים ושבעה צווים  ;)מוניציפליים

הצבאי ן שלטוהמה הדגיש להבין  אפשרמסקירה קצרה זו     
 ,מיסויבבשטחים: כמעט מאה צווים עוסקים בקרקעות ו

  בחוקי עבודה.העוסקים שלושה לעומת 
כי משרד האוצר יהיה האחראי  ,נקבע 1967יוני בכבר     

דת ואף הוקמה וע ,לקביעת המדיניות הכלכלית בשטחים
הוצב קצין בצדו ש ,האוצרשרד ממנכ"לים בראשות מנכ"ל 

המושל הצבאי גזית, שלמה  במיל'האלוף . לדברי צבא בכיר
 :הוועדה למטרה אחתחברי "חתרו הראשון לאחר המלחמה, 

, לצמצם ככל האפשר את הנטל הכלכלי של החזקת השטחים
ולמנוע ממשק השטחים תחרות או פגיעה באינטרסים 

  הכלכליים של ישראל". 
התקציב בשטחים ימומן , כי סוכם במסגרת מדיניות זו    

יש למנוע כניסה של כי  ;מהכנסות ממסים בשטחים עצמם
למנוע הקמת כי יש  ;לישראלתוצרת חקלאית פלסטינית 

 צריך וכי ;םיתעשיות פלסטיניות שיתחרו במפעלים הישראלי
 ,לפקח על כניסת עובדים פלסטינים לישראל. לדברי גזית

"האינטגרציה בין התשתיות  -הנחת העבודה הייתה 
הישראלית לזו של השטחים (בתחומי מים, אנרגיה, תקשורת 

  .שני המשקים" וכבישים) והשילוב המעמיק בין כלכלות
וודאות -בעשור הראשון לכיבוש, לכאורה עידן של אי    

פוליטית לגבי עתידן של הגדה המערבית ורצועת עזה, נקבעו 
הכובשת ביחס לשטח הכבוש המדינה דפוסי הפעולה של 

דיכוי, וכללו עשורים  יםנמשכאלה פעולה  יתושביו. דפוסלו
  התקוממות. בומחאות בהפגנות, ונענו ב הגליה, מעצר ומאסר

של מישור הכלכלי בלהסביר את דפוסי הפעולה  אי אפשר"    
בשטחים אלה ללא שימוש ממושך ומחושב  אלישר

  . ", סיכם דוידידיכויבו עליונותה הצבאיתב
  

  גדל העוני במשפחות עם שני מפרנסים
"שיעור העוני בקרב נפשות בישראל הוא הגבוה ביותר בכל     

כך , OECD)"פעולה ופיתוח כלכלי (ארגון לשיתוף המדינות 
של כנס אותו נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, ב ההצהיר

  . )14.6( הלהאגודה הישראלית לכלכ
העוני גבוה ביותר בקרב האוכלוסיות " ,פלוג לדברי    

גדל דווקא בקרב העוני בניגוד למצב בעבר, . ת והחרדיתהערבי
 ."משפחות שיש בהן שני מפרנסים

שהצטרפו לכוח העבודה הם  המאל רביםכי טוענת  פלוג    
וכתוצאה מכך גם בעלי כושר ת, עובדים בעלי מיומנויות נמוכו

עלייה ניכרת בשעורי העוני בקרב ה"השתכרות מוגבל. 
 ,משפחות שיש בהן שני מפרנסים: בקרב האוכלוסייה הערבית

מהמשפחות עם שני מפרנסים מצויות מתחת לקו העוני,  15%
   ".27% -ובקרב החרדים השיעור גבוה בהרבה 

העוני בקרב בעלי תואר אקדמי אף כי הנגידה  עוד הדגישה    
 מתחת לקו העוני.יים חה שכירים –מהם  30%הוא גדל: 
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  :והמזרח התיכון סוריה

  ת ומסוכנ ותברית
בעזה   רחבהצבאית ישראלית השיקולים המעכבים פעולה     

את כי אין פתרון צבאי לבעיית עזה, גם הבנה  כוללים, בצד
בעזה  זמנית-החשש ממלחמה בשתי חזיתות: התלקחות בו

  ובדרום סוריה. 
הפסקת  ,מחוז דרעא, בגבול סוריה וירדןבשררה  2017-מ    

ארה"ב וירדן. מטרת ההסכם  בין רוסיה,בהסכם  אש שהושגה
זבאללה יח שלאיראניים ו-כוחות פרו ם שלהייתה הרחקת

הרואות בנוכחות זאת קו אדום. דרעא,  ,מגבולות ישראל וירדן
 , הוא אזור סוני2011-בהמחוז שבו התחיל המרד נגד אסד 

 כעת קואליציה של כוחות סלפיסטייםבו שולטת . ברובו
נרצח עונה ו, בדרכא עם תחילת המרדקעידה). -(פלגים של אל

בן  ח'טיב-בידי כוחות הביטחון הסוריים הילד המזה עלי אל
  .והפך סמל (ר' קריקטורה) 13-ה

אסד לחדש את  ותראחרי נצחונו בג'אוטה המזרחית, ח    
בטריטוריה הכמעט אחרונה  ,שלטונו עד הגבול עם ירדן

) 21.6. בסוף השבוע (אעבדר המורדים תחת שליטתשנותרה 
פתחו כוחות הצבא הסורי, לאחר הכנה ארוכה, בהפצצה 

וגרמו למנוסה רבתי מהעיר  ארטילרית ואווירית על העיר דרעא
יהפכו אלף תושבים ש 800-. במחוז יושבים כעת כההרוסה
היא ירדן מסרבת לקבל עוד פליטים, וישראל גם . פליטים

   .בלחץ להתערב בקרבות
הצבא הסורי, הסובל זה שנים מאבדן כוח אדם בשל שחיקה     

 ,ועריקה, סיפח לתוכו מיליציות אפגניות, פקיסטניות
ארגנו ואימנו ש ,זבאללה. מיליציות אלהיעיראקיות וכוחות ח

ח הרגלי של והן חלק ניכר מהכ ,משמרות המהפכה האיראניות
 הצבא הסורי המחזיק בשטח, אך נאמנותם האידיאולוגית

על צבא סורי בלי להביא היום לדבר  ןאילכן לאיראן.  שמורה
 כמהאיראניים בתוכו. ייתכן ש-את החלקים הפרובחשבון 

מכוחות אלה מוכנים אף להתיישב בעתיד בסוריה עם 
"כוחות איראניים"  םמשפחותיהם. אסד אמנם מתכחש לקיו

  משמעותיים בסוריה, אך מדובר רק בעניין של הגדרה. 
בשבוע שעבר הופצץ כוח מיליציות שיעיות שניסה להיכנס     

לסוריה דרך עיראק, ולחבור לכוחות הצבא הנלחמים נגד 
 אנשי מיליציות עיראקים נהרגו. 50-כהמורדים. לפי הערכות, 

 יצעו את ההתקפה.מטוסים ישראליים בכי  תטוענארה"ב 
   .. ישראל, כדרכה, שותקתמאשימה בכך את ארה"ב סוריה

 

בישראל נערכים בשנתיים האחרונות תרגילים צבאיים     
מתרגל תרחישים  הצבאבהיקף שלא היה כדוגמתו שנים רבות. 

 ;חילות אוויר זרים עםלוחמה  ;של לחימה בכמה חזיתות
קרבות הבקעה והצנחת כוחות בעורף האויב. תרגילים אלה 

  לבנון.במותאמים לתרחישים של מלחמה בסוריה ו
 רוסיהבמישור הדיפלומטי מנסה נתניהו להגיע להבנות עם     

בסוריה שיים אנאיר-בעניין הרחקת הכוחות הפרווירדן 
היו הרוסים מהגבולות הישראלי והירדני. לפני כמה חודשים 

מוכנים לדון בהרחקת כוחות אלה רק קילומטרים ספורים 
מהגבול בגולן. עתה, לאחר ההפצצות הישראליות של כוחות 

 70-ו 60 מרחק של איראניים בסוריה באפריל, כבר מדובר על
איראניים -ק"מ. ישראל מתעקשת על יציאת כל הכוחות הפרו

ברית של מסוריה. דומה כי מתפתח פער בין שתי בעלות ה
כי היא דוחה מצידה הודיעה אסד, רוסיה ואיראן. וושינגטון 

שהייתה את יציאתה מסוריה למרות סיום המלחמה בדעאש (
לא הזמנה סורית), וכי היא ממשיכה לתמוך בכניסתה,  עילת

  בכוחות הכורדיים השולטים מזרחית לחידקל. 
כוחות אמריקאים מונעים מכוחות סוריים לחצות את     

החידקל ולהשתלט על כרבע משטח סוריה ועל רוב משאבי 
הרחבת בסיסי ארה"ב  בדברידיעות מופצות הנפט והגז. 

נמנעים מעימות עם ארה"ב ועם ישראל  הרוסיכוחות בסוריה. 
-מונעים מהסורים ומהאיראנים ציוד אנטיבמקביל בסוריה, ו

השבוע הודיעו האמריקאים למורדים  דם יותר.אווירי מתק
  בדרעא שלא לסמוך עליהם עוד.

היועץ בינתיים מפתחת ארה"ב, תחת ההנהגה החדשה של     
הילי, מדיניות אגרסיבית השגרירה פומפיאו והמזכיר בולטון, 

של סנקציות כלכליות הרסניות כלפי איראן. כשתורגש 
השפעת הסנקציות בעוד כמה חדשים, ישליך הדבר על 
הפוליטיקה הפנימית באיראן. קרוב לוודאי שאי השקט 
באיראן יגבר ושהכוחת השמרניים במשטר יראו בסנקציות 

 על מפ היא לכפותאלחיזוק השפעתם. המטרה של טר האמתל
 יםכלכלי אמצעיםאיראן להתקפל ממדיניותה העצמאית ב

  משולב.באו  ים, לחודצבאיו
ביטול הסכם הגרעין של אובמה וחידוש הסנקציות     

על אירופה, אמריקה וסין של ארה"ב  לחץבמשתלבים גם 
לקבל את תנאי הסחר החדשים של טראמפ. האחרון מקצין גם 

ת הפרדת ילדי ליברלית (ראו פרש-את מדיניותו האנטי
המהגרים), ואת ההבדלים בין ימין בדלני וגזעני לבין כוחות 

את רוסיה  חזירנסה להממצדו דמוקרטיים באירופה. טראמפ 
  . אירופיומעוניין לכרות עמה ברית נגד האיחוד ה G7-ה גושל

, שליט סעודיה, ביקר ברוסיה לרגל סלמאן-מוחמד בן    
קרטל נפט  כינוןפתיחת המונדיאל והשתתף בדיונים בעניין 

שלוש יצואניות הנפט והגז  –ארה"ב, סעודיה ורוסיה  חדש בין
הנפט  ותלעקוף את ארגון יצרני –ההסכם  העיקריות. מטרת

מכסות ייצור ומחיר גבוה  ) כדי להבטיחOPECוהגז הקיים (
  ם רבות. גם הסכמים אלה יפגעו באיראן. לנפט לאורך שני

בו זמנית פתחה סעודיה בהתקפה צבאית בתימן על הכוחות     
הח'ותיים בחודיידה, עיר הנמל העיקרית במדינה. גם התקפה 

  איראן.  עםות חרפת העימזו היא חלק מה
 שינויים הרחביםהאת המתרחש בעזה בהקשר  בחוןל ובשח    

-בן באזורנו: ישראל נמצאת בברית עםהמהירים המתרחשים 
עם עבדאללה, ירדן מלך עם סיסי, -אנשיא מצרים עם סלמאן, 
טראמפ. ירדן וישראל מהדקות את שיתוף הפעולה עם פוטין ו

 הקשר שלבובירדן הפוליטית היציבות -ן גם נוכח איניהבי
, החותרת תחת מכלול זכויותיו רקושנ-יוזמת טראמפ

  . הפלסטיניהלאומיות של העם הערבי 
  

  בישי ארליךא

 (איור: לטוף)
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  "ארץ ללא עם, שוממה וריקה"
  

 הכשלים ביישובהסוציולוגית סמדר שרון על מצביעה ספרה החדש ב

הפרחת השממהרעיון  ההיגיון הקולוניאלי הבסיסי שלועל  חבל לכיש
  

  דן יהבמאת 
  

נושא "העלייה ההמונית"     
בשנות החמישים אינו יורד 

. סרט הטלוויזיה סדר היוםמ
"סאלח, פה זה ארץ ישראל" 
חשף חלק מהפרוטוקולים, 

 הביצוע מהמטרות ומדרכי
 של הקמת עיירות הפיתוח.
הסוציולוגית סמדר שרון 
מתמקדת בספרה ביישוב 
המרחבי של חבל לכיש. אז, 
נעשה לראשונה תכנון 
אינטגרטיבי של תשתית, 
תעסוקה, דיור ורמת חיים 

  מסוימת. 
"נס כ וצגחבל לכיש ה    

החלוצי" האולטימטיבי  
כפאר היצירה ההתיישבותית בארץ הצעירה. התכנון נעשה ו

לפי פרדיגמות ודגמים עולמיים כ"משושי קריסטלר" ו"מדרגי 
יישובים של אוגוסט לש". שרון בוחנת מפעל יישובי זה לאחר 

הוא  הממנו. ספר היותר משנות יובל, ולא חוסכת ביקורת
בחוג לסוציולוגיה שלה דוקטורט העיבוד של עבודת 

  ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. 
המתכננים, הגיאוגרפים של החוקרת מספקת ציטוטים     

 והסוציולוגים דאז, וכך ממקדת את ביקורתה החברתית
למשל, מצטטת שרון את דבריו של אברהם  ,. כךוהמוסדית

ועד אוגוסט  1954: "מאוקטובר דאז ציגל, איש משרד הפנים
הייתה עלייה מצפון אפריקה שניתן היה לכוון אותה , 1956

לאזורי פיתוח. העלייה הפולנית כוללת בעלי מקצוע שצריכים 
 ה). במקרה אחר, בחר1957להישאר בערים ובאזורי החוף" (
גוריון באומרו כי "המוסדות -לצטט את ראש הממשלה דוד בן

המיישבים שולחים אותם לגור בחבל לכיש, והם הולכים כי 
ן להם ברירה. הם לא יודעים מה צפוי להם. הם לא יודעים אי

-מכת המסתננים, הם לא יודעים שהאויב יארוב להם לילה
והם מחזקי  ,לילה. אבל הם הבונים, הם מפריחי השממה

      ).1955הם מיישבים את המרחבים הריקים" ( .הביטחון שלנו
המוסדות המתכננים שבויים היו באוטופיה של "הפרחת     

מה". זו התבררה כשגויה וכמצויה בדמיון המתכננים השמ
יישובים  , למעשה,יותר מאשר במציאות: ה"שממה" הייתה

ם קיימים וקרקעות מעובדות, גם אם נטושים בעקבות יערבי
של שרון: "אני רואה בפרויקט  ובלשונה. 1948המלחמה של 

לכיש חלק מתהליך של קולוניאליזם התיישבותי, שבו המדינה 
ות המיישבים שלחו אוכלוסייה מוחלשת לאזורים והמוסד

  פריפריאליים, שרובם המכריע, היא קרקע ערבית לשעבר".
שרון, סבה של המחברת, שהכין את תכנית  יהפהאדריכל אר    

, עסק בתכנונם של עשרות 1951-האב הראשונה לישראל ב
יישובים. היו אלה, בעיקר, יישובי עולים חסרי הכשרה 

  ),, נחושהחקלאית, אך גם קיבוצים, היאחזויות נח"ל (אמציה
  מרכזים כפריים קטנים ועיר "עתידית" אחת (קריית גת). 

  

  (צילום: לע"מ) 50-ש בשנות הפועלים בחבל לכי

  
תכנון חבל לכיש אמור היה להיות תיקון למחדלים תכנוניים     

בנגב המערבי (כמו אופקים, שדרות ונתיבות). זאת באמצעות 
הקמת יישובים מגוונים עם אוכלוסייה ותיקה בצד עולים 
חדשים. לחבל נשלחו גם מדריכים ומומחים לסייע לחקלאים 

  גידולים מגוונים. בניסיונות נעשו החדשים, וכן 
שרון, כמו קודמיה, מציינת את המטרות העיקריות להקמת     

החבל על יישוביו ואוכלוסייתו: יצירת מדרג עירוני משופר 
(עיר מרכזית, ומסביבה עיירות ויישובים כפריים); פיזור 
אוכלוסין מוצלח יותר באזור השפלה המזרחית; יצירת מוקדי 

וִמנהל חדשים; סגירת פרצות בגבולות שירותים, תעשייה 
המזרחיים נגד "הסתננות" פליטים פלסטינים ו"עירוב" 

  אוכלוסיות.
 והתייצבות להתמחות חקלאית עד  התכנון וביצועו נכשלו    

לפחות השלישי והרביעי:  ותדורשל בני הכלכלית וחברתית 
מחסור במקורות בעשורים הראשונים סבלו יישובי החבל מ

מחוסר אינטראקציה בין הקיבוצים, המושבים תעסוקה; 
עורף היעדר מו ;גידול דמוגרפי נמוך ואף שלילימוהעיירות; 

 . עיירותה עבורעירוני משמעותי 
 יםים האחרונורשעבבקולוניאליזם ההתיישבותי חלה     

המאכלסים  אלה: טיפוס חדש של יישוביםלעבר  תפנית
  . ןהעליו ןאיומהנים עם מהנתושבים אמידים 

פתרון או בשורה אורבניים, חברתיים  ןזו אי בתפנית    
 אתניים,-או חד לאומיים-וכלכליים. יישובים אלה הם חד

, תופעת האתנוקרטיה המרחבית. כאלה הםל אחראיםו
ובייחוד  ,כפר ורדים, רשף, שוהם, כרמי יוסף לדוגמא,

, ג'נטריפיקציהיוצרים כך בשטחים הכבושים. התנחלויות 
מרחבים מקום כלכלי ב בידולו חברתית הסתגרותהתנחלות, 

  גיאוגרפיים שוויוניים יותר.
  

"כך כובשים מולדת, תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות סמדר שרון, 

  .2018 חיפה, ,הוצאה לאור פרדס ,"50-ה
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 פליציה לנגר רכת הדיןעונפטרה בגרמניה  בשבוע שעבר    
שלום צודק נגד הכיבוש ולמען  תביעקו נחושהלוחמת  ,)88(

 בבתי דיןעל פלסטינים  השנ יםשהגנה משך עשר ,העמיםבין 
סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטה  לנגר .ישראליים
מפלגה הקומוניסטית ה ותפעילוהצטרפה ל ,1965-בהעברית 

וועד המרכזי חברה בלימים הייתה גם  הישראלית (רק"ח דאז). 
ה כסגנית הנשיא של הליגה לזכויות כיהנכמו כן, המפלגה. של 

  .)9(ע'  של "זו הדרך" השנה 13עוד על לנגר, ר' גיליון  אדם.ה
משרד עצמאי בירושלים והחלה לנגר הקימה , 1967לאחר     

פרסום ב. היא זכתה בבתי הדין של הכיבוש לייצג פלסטינים
ם אאת ראש עירית שכם, בס) 1979( רב כשייצגה בהצלחה

שקעה, נגדו הוציאה ישראל צו גירוש לאחר שהואשם 
על הסכמי בעקבות ביקורת שמתח ב"הסתה לפעילות טרור" 

לאחר שבית המשפט העליון ביטל  קצרד. זמן קמפ דייווי
של  בחייולהתנקש מתנחלים ניסו לבקשתה את צו הגירוש, 

  . גרמו לקטיעת שתי רגליוו שקעה
 את משרדה והיגרה עם בן זוגה לנגר סגרה 1990-ב    

 הכי הרגישה שאינ הסבירהעיתונאיים  נותגרמניה. בראיול
להמשיך ולשמש עלה תאנה של מערכת המשפט  עוד יכולה

בישראל. עו"ד לנגר קיבלה עיטור מהרשות הפלסטינית, 
בגילוי  ממשלת גרמניה וממספר רב של מוסדות בינלאומיים.מ

המפלגה דעת שראה אור יממה לאחר מותה, ביכו 
  הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית הדמוקרטית לשלום 

  

משתתפים בצערם של חברי חד"ש בגוש דן 

  אדם קלר ובני משפחתו בשל פטירת האב

  יעקב קלר

 

 את לכתה: ולשוויון (חד"ש)
מק"י וחד"ש, יחד עם כל הכוחות המהפכניים והמתקדמים     

בעולם, עם כוחות השלום בישראל ועם התנועה הלאומית 
על לכתה של עורכת הדין והלוחמת אבלים הפלסטינית, 

פעילותה  את .ת פליציה לנגרניהעקש תהאינטרנציונליסטי
 ולמען הכיבוש  נגד  מאבק ל הקדישה   והציבורית המקצועית 

  אחוות העמים.
גדולה לכל  אבדהמק"י וחד"ש רואות בלכתה של לנגר     

הכוחות המתקדמים הנאבקים למען שלום צודק, המבוסס על 
כיבוד זכות ההגדרה העצמית של העם הערבי הפלסטיני ועל 

ם המשותף בין שני העמים. מק"י וחד"ש גאות שהן בית הקיו
-פלסטינים והיהודים-פוליטי לכל שוחרי הצדק הערבים

  ישראלים. 
להנציח את זכרה של לנגר ואת מאבקה יפעלו מק"י וחד"ש     

רות העם הפלסטיני ולמען העתיד המשותף יהעקבי למען ח
  של שני העמים בארץ.

  

   קרוב טרנספר נגד מחאה משמרת

  אחמר-אל'אן ח הפלסטיני הכפרשל 
וקואליציה אקטיב המאבק בכיבוש של סניפי מק"י וחד"ש בתל אביב  

משמרת מחאה וסולידריות נוכח ההעברה  יזמו של ארגונים נוספים

אחמר, הצפויה לצאת -בכפייה של תושבי הכפר הפלסטיני ח'אן אל

   .בג"ץ ישופטגם שאישרוה לפועל בחודש הקרוב לאחר 

  , תל אביבשד' בן ציון פינת רח' המלך ג'ורג', 13:00, ביוני 29 ',ויום 
  

  המחלקה הרעיונית - מק"י

  קוראים את "הקפיטל"
וקריאה מודרכת ב"קפיטל" של קרל  הקורס לביקורת הקפיטליזם

תקיים בחיפה ביוזמת י מרקס, בהנחייתו של פרופ' גדעון פרוידנטל,

  המחלקה הרעיונית של מק"י ובשיתוף עם מכון אמיל תומא. 

מדי יום רביעי במשך שבחיפה, הקורס יתקיים במכון אמיל תומא 

  חמישה שבועות. ההשתתפות כרוכה בהרשמה ובתשלום סמלי.  

  salmahebi@gmail.comלהרשמה: 

        , חיפה27לוחמי הגטאות , 19:00, ביולי 4 ',דיום מפגש ראשון: 
  

  חד"ש תל אביב

   בהשתתפות ח"כ דב חנין אסיפה שנתית
, ףהסני לוועד בחירות, וסיכום פעילות הסניף כותבר :יוםה סדר על

  2018 ישראלב"ש חד של תפקידה על חנין דבשל ח"כ  הרצאה
        , תל אביב70, אחד העם 19:00, וליבי 5 ',היום 

 

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

   דברה סטרטמן – משלי אילינוי
  )באנגלית כתוביות ;אנגלית( ארה"ב ,2016

        , תל אביב70, אחד העם 20:00, ביוני 30, מוצ"ש


