
  
  

ליברלית -כנית כלכלית ניאווהליכוד הציגה ת :באותו יום

      והרשימה המשתפת הפגינה את זיקתה למנוצלים 
  

 חשף) בו 16.2ישראל של מעלה וישראל של מטה. ביום (     
כהן בעל ההון המיועד ל ניר ברקת,

שר האוצר בממשלת הימין, את כ
 ,כנית הכלכלית של הליכודוהת

הרשימה המשותפת פתחה 
בקמפיין בחירות בקרב ציבורים 

ברה"מ מקופחים: חרדים, עולים מ
ובני העדה האתיופית (ר'  לשעבר

  ). 4ידיעה בעמ' 
העיתוי, כמובן, הוא מקרי. אבל     

הכוונות והיעדים אינם פרי המקרה. 
, של הליכוד כלכליתהכנית ותה

שלדברי ראש הממשלה בנימין 
נגד "כלכלת  הוצגהנתניהו 

הסתדרות", מנסה לחזק את 
-הקפיטליסטי הניאו פרויקטה

של  םליברלי שכל כך יקר לליב
 – בעלי ההון ידידיו ושל נתניהו

ו"ל. עם זאת, לנתניהו בישראל ובח
לחשוש אין סיבה אמיתית 

 זו .)8מההסתדרות (ר' ידיעה בעמ' 
ליברלי -תומכת בפרויקט הניאו

לראשות  2009-במראשית דרכו, עוד בטרם נבחר נתניהו 
  הממשלה. 

הרשימה המשותפת להתייצב לצד בחרה לעומת הליכוד,    
. זו היהודיציבור ה קרבבליברליזם והאפליה -רבנות הניאווק

איננה פוזה שמקורה ברצון לגרוף קולות בקרב חרדים, 
עולים או יוצאי אתיופיה. זו עמדה עקרונית הגורסת ברית 

 –מן יסוד  חברה הישראליתהאת  מדוכאים במטרה לשנות
  אפליה.  המונעתחברה שוויונית ל

וגנץ? יו"ר כחול לבן, עושה כל שביכולתו על מנת    
גנץ נגד גם ניהו נגד המשותפת? להידמות לנתניהו. נת

גנץ תומך בסיפוח; נתניהו המשותפת; נתניהו בעד סיפוח? 
רוקח קומבינה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ? גנץ מצדד 

  בקומבינה ששמה "תכנית המאה". 

גנץ מסוגל להנפיק תוכנית אין  גם בנושאים כלכליים,    
אלטרנטיבית. נתניהו נגרר 
לאולפני הטלוויזיה (בהם הוא 

) בכבוד ובחנופהכצפוי זוכה 
    מתראיין מתמיד.  גנץהפך  מיידו

גנץ של המסרים של נתניהו ו    
 דומים עד מאוד: נבוט על עזה

לגיטימציה של הרשימה -דהו
פרט ל"רק לא ביבי"  המשותפת.

רתו מה להציע ואין לגנץ ולחב
שגנץ  שםהישראלי. וכלציבור 

-גשר-העבודה ,נגרר אחר נתניהו
  ).3אחרי גנץ (ר' עמ'  תמרצ נגרר

נותרו קצת יותר מעשרה הימים    
לבחור צד:  זו העתו ,בחירותלעד 

 ,הכובש יישראלהממסד העם 
או עם  ,והקפיטליסטי ןהגזע

. היהודים והערבים וירבנותוק
עתיד למען  קיםנאבה אזרחיםל

אחת  פשרותאטוב יותר נותרה 
 םעההצבעה ויחידה: פתק 

  .   םעודהאותיות 
  

לבטח יולי בשטח; ביבי  
) למסע 17.2(הצטרף יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין     
. בראיון ל ראש הממשלה בנימין נתניהומנהש דמוקרטי-יאנטה

"איך שלא נסתכל על זה, גנץ לא יכול להרכיב  :אדלשטיין אמר
המשותפת. זה פשוט לא מסתדר. בלתי ממשלה בלי הרשימה 

ם אם זה ג ,מתקבל על הדעת ששלושה רמטכ"לים יסתייעו
   יהיה באמצעות הימנעות בהצבעה, בתומכי טרור מוצהרים".

הרשימה  –על כך הגיב ח"כ עופר כסיף (חד"ש      
הוא המשותפת): "אדלשטיין ממשיך בגזענותו השיטתית. 

הגזענות יטים שלמתאים להרכב הכנסת הנוכחי, בו 
   ."והפשיזם
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 2תגובות /
        

        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  אך ההסתדרות סירבה למחות נגד חוק הלאום
טקס השקת האמנה נגד גזענות בחברה  בבית הנשיא התקיים"

הישראלית, במעמד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, ראשי 
ערים, נציגי צה"ל ואישים בכירים נוספים. יו"ר ההסתדרות 

ההסתדרות והעובדים דוד חתם על האמנה בשם -ארנון בר
גם ההסתדרות החדשה בראשותי מצטרפת 'בישראל ואמר: 

מיגור הגזענות, ותפעל בכל בשנת המאה שלה לקריאה ל
השפעתה בקרב העובדים, האיגודים והחברות לקידום 

  ".'כניות לגיוון ושוויון ולאפס סובלנות וגזענותות
  )2.2הודעת דובר ההסתדרות, (

  נרקמת עסקה נוספת 
"נתניהו ביקש מנשיא ארה"ב להעביר את האזרחים הערבים 

ואנחנו מבקשים מהאזרחים הערבים להעביר אותו  ,לרשות
  ממשרד ראש הממשלה".

  )4.2(ח"כ איימן עודה בטוויטר, 

  יומרץ ליברמן
"יו"ר 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן, שרק לפני זמן קצר 
התבטא בחריפות נגד מפלגת מרצ, כינה אותה מפלגה אנטי 

גלי ישראלית ושלח אותה לרמאללה, סירב להכחיש בראיון ל
ליברמן  .צה"ל כי הוא מתכוון לשבת בממשלה יחד עם מרצ

נשאל שוב ושוב על אפשרות שישב יחד עם מפלגת מרצ, 
וסירב להכחיש. 'תמר זנדברג אמרה שממשלה אתך תהיה 

והגיב  מן,ממשלה טובה עם כחול לבן?', נשאל ליבר
בהתחמקות: 'נסיים את הבחירות ותהיה ממשלה, כל השאר 

  לא חייב לפתוח את כל הקלפים'".תשאיר לי. אני 
  )5.2אתר "כיכר השבת", ה(

  

 מכתבים

    למערכת  
  

  משגיחים כדי למנוע זיופים
מתנדבים להשקפה בוועדות קלפי ובספירת מחפש אני     

קלפיות  1,000-כ לפיקוח על הקולות במהלך יום הבחירות,
ם של . נוכחותעלה בהן חשש לזיופיםשבבחירות הקודמות 

מניעת הזיופים  יכולה למנוע זיופים רבים. מתנדבים-משקיפים
בבחירות באפריל  –ת המנדטים וקלהשפיע על חל עשויה

חסרו למפלגתם של בנט ושקד מעט מאד קולות כדי לעבור 
במצבים כאלה, למשגיחים על טוהר  .את אחוז החסימה

 .שתקום ממשלהההשפעה מכרעת על  תהיההבחירות 
  .yh44@walla.co.il  :לכתוב אל נא -להצטרף  עונייניםהמ

  ירושליםיואב הס, 
 

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

  6126102612610261261026126102יפו יפו יפו יפו ----ת"את"את"את"א    26205262052620526205או לתיבת דואר או לתיבת דואר או לתיבת דואר או לתיבת דואר 

  לפרסם את האיסור סורא
המשפט הוציא צו איסור פרסום ואסר לדווח על עצם -בית"

המסמך הופץ לעיתונות, אך נאסר עליה לדווח על פרט . קיומו
  ".כלשהו מתוכו

  )5.2("העין השביעית", 

  גזענותם אומנתם 
במערכת . לגיטימציה של נבחרי הציבור הערבים נמשכת-ה"ד

תעמולת הבחירות  בקודמותיה, כמו  הנוכחית, הבחירות
לגיטימציה של -הרשמית כוללת מסרים מסיתים שבבסיסם דה

תניהו נבחרי הציבור הערבים. אחרי שראש הממשלה בנימין נ
בלי המשותפת אין לגנץ 'טבע בשבוע שעבר את הסיסמה 

, השבוע הפיץ נתניהו סרטון נוסף המזהיר מפני 'ממשלה
-ה עם הרשימהלבן יקים ממשל-אפשרות שיו"ר כחול

שחברים בה  ,הרשימה השלישית בגודלה בכנסת – המשותפת
 .נציגיהם הפוליטיים של כחמישית מאזרחי מדינת ישראל

אולם האחריות לזיהום השיח הציבורי אינה מוטלת רק על 
לגיטימציה, -הפוליטיקאים שמפיצים מסרים של הסתה ודה

אלא גם על העיתונאים שנותנים לאותם המסרים במה 
 .שורתיתתק

-צה"ל עם יו"ר ישראל-שקיים הבוקר ישי שנרב בגלי ריאיוןב
ביתנו אביגדור ליברמן חזר שר הביטחון לשעבר על המסר 

המשותפת במדינת ישראל וטען -לפיו אין כלל מקום לרשימה
כי עליהם לעבור לרמאללה. בהמשך הבטיח לחשוף את 

אותם אלה שתמכו בג'יהאד האסלאמי 'פעולה בין שיתוף ה
, השיב שנרב, הודה לליברמן 'אוקיי, שמענו' '.לבין גפני ודרעי

-והביא את תגובת ש"ס, שאף היא השתמשה ברשימה
ליברמן 'כנשק במאבק הפוליטי מול ליברמן. המשותפת 

ת המפלגה הערבית וכל השאר החליט להקים ממשלה בתמיכ
  .", הקריא שנרב את תגובת ש"ס'זה שקר

  )6.2השביעית", (אורן פרסיקו, "העין 

  שר התקשורת: אחלה ג'וב
היומן של שר התקשורת, דוד אמסלם, חושף כמה מעט הוא "

השר הקדיש למשרד  השקיע בתחום עליו היה ממונה.
 .התקשורת בממוצע פחות מחמש שעות עבודה בשבוע בלבד

מגלה כי ימים שלמים, ולעתים אף שבועות, לא קיים כל היומן 
בתחום התקשורת, וימים רבים לא  דיווח על פעילות של השר
  ו".כוללים אף דיווח על מעשי

  ) 5.2(נתי טוקר, "דה מרקר", 

  חזק קלף
"ג'ון לינדון, פעיל שמאל בריטי, עוכב בנתב"ג לפני שעלה על 

של 'שלום  משחק טיסה לפריז לאחר שבחפציו נמצאו קלפי
 .עכשיו' שאותם קיבל לפני כמה חודשים בביקורו בישראל"

  )7.2וויינט", ("

  מוותהיש חיים לאחר סופי: 
יש פה רעיון  "מפלגת כולנו קיימת. כולנו זה גרעין חזק מאוד,

חברתי שממשיך להתקיים. אנחנו מקיימים איתם שיח, אנחנו 
נמצאים עם האנשים בשטח ואנחנו צריכים אותם בבחירות 

 יותר מתמיד".  האלה
  )9.1אתר "כיפה", ה(השרה יפעת שאשא ביטון, 

 

 אריה דרעי אף פעם לא מפתיע
"שר הפנים, אריה דרעי, הודיע כי יפנה ליועץ המשפטי 

בקש דיון נוסף בבית לאביחי מנדלבליט, כדי  לה,לממש
המשפט העליון בעניין פסק הדין שהעניק מעמד של פליט 

שנמלטה מהמדינה מפחד מילת  -למשפחה מחוף השנהב 
נשים. לדברי דרעי: 'מדובר בפסק דין שעלול להיות בעל 
השלכות קשות מאד ולשנות לחלוטין את מדיניות ההגירה של 

  ישראל'". 
 )10.2דובר משרד הפנים, של  ההודע(



  

 3/    יבושכ  
 

 האו"ם חשף את עומק המעורבות העסקית בהתנחלויות

 רשימה שחורה אך חלקית
אמר  -"אני בסך הכל רוצה להגן על החברות הישראליות"     

בריאיון שר החוץ בממשלת המעבר הימנית, ישראל כץ, 
של רשימה השחורה" ה"פרסום ב ליגה . השרששודר ברשת ב'

העסקים הישראלים והזרים הפועלים בהתנחלויות בשטחים 
. את : הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולןהכבושים

נשיאת ו נציבת זכויות האדם של האו"ם הרשימה פרסמה
לפי  .)12.2בשבוע שעבר ( ,מישל בצל'ט ,שעברצ'ילה ל

עסקים שיש תשתית ראייתית כי יש להם  112האו"ם, "זוהו 
בשש  - 18מהם ממוקמים בישראל,  94קשרים להתנחלויות. 

    מדינות אחרות".
 הייתה כנה.תגובתו  – אפשר לזקוף דבר אחדכץ  זכותו שלל    
על האינטרסים של  הגנההוא האמיתי תפקידו כי  חשף כץ

 נציגי המתנחלים,בניגוד ל ,הישראלים. זאתהקפיטליסטים 
 נדרשולביקורת   , שבתגובותיהםשריושאר לראש הממשלה ול

      .מילה "אנטישמיות"ל פעמים רבות
מעוצמה יהודית הגזענית ועד  ,כולו המחנה הציוני     

מרצ, יצא מכליו כדי לגנות מה שעבור פעילי -גשר-העבודה
שלום ישראלים רבים (מזה שנים!) הוא מעשה שבשגרה: 

יו"ר כיבוש. הגדיל לעשות -שלטון-הוןהלחשוף את קשרי 
 יום שחור לזכויות אדם" שאמר "זהו ,כחול לבן, ח"כ בני גנץ

, ח"כ עמיר מרצ-גשר-יו"ר העבודהאחריו החזיק -החרה (?).
חשיפת הרשימה היא "מיותרת ומקוממת". כי  צייןאשר , פרץ

את ההחלטה (איך? יישלח  לביטולשיפעל פרץ עוד הדגיש 
כוחות קומנדו?) "על מנת לשמור על כלכלת ישראל איתנה 
ועל מקומות העבודה של הישראלים". אפשר להבין את 
תגובותיהם של הרמטכ"ל לשעבר גנץ ושל שר הביטחון 

כדי לשמור על  שניהם עמלו רבות שנים –בדימוס פרץ 
  האינטרסים של הקפיטליסטים הישראלים בשטחים הכבושים.

הרשימה  –ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש תגובתו של      
נתניהו  יטייל : "לא משנה כמהמוחצתהייתה  המשותפת)

 ותרהמנהיגים יצטלם, האמת הייתה ונ לועם איובעולם 
לא לעולם יטימי ולג איננופשוטה: הכיבוש לא היה לגיטימי, 

יהיה לגיטימי. ההתנחלויות סותרות את הדין הבינלאומי, ויש 
  ".2016גם לפי החלטת מועצת הביטחון מדצמבר  -לפנותן 

 למרותאחרי שורת דחיות, ופורסמה "הרשימה השחורה"     
י על מנת לדחות את אהאמריק הממשל לחץ כבד שהפעיל

פרסומה. נציגי ממשלת הימין בישראל יחד עם חברי קונגרס 
רפובליקנים ודמוקרטים בארה"ב לחצו על בצ'לט בנושא, 

ים אהאמריק .למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הפנגם וחלקם 
העבירו לבצ'לט מסרים לפיהם "ארצות הברית תנקוט צעדים 

 .הרשימה" אם תפורסם, פים נגד נציבות האו"םחרי
במארס אשתקד הודיעה בצ'לט ברגע האחרון על דחייה בת     

 בעקבותהרשימה השחורה", זאת "פרסום בכמה חודשים 
הלחץ מארצות הברית ומישראל. בחודשים שקדמו לפרסום 

העושות הון מהכיבוש הודעה  רבות קיבלו חברות ישראליות
 בהן גם – עומדת להתפרסם הרשימה , לפיהממשרד הנציבה

כפי שנחשף ב"ידיעות  חברת הכבלים הישראלית "הוט".
גולדשטיין, פנתה אז -מנכ"לית "הוט", טל גרנות ,אחרונות"

במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמנכ"ל משרד 
כתבה: "אנו סבורים כי קיים אינטרס וכך  .החוץ יובל רותם

שימה, אשר עלולה לאומי ראשון במעלה למנוע את פרסום הר
להליכים משפטיים ולגרום הישראליות  תלחשוף את החברו

בין החברות הישראליות  ."ממדינת ישראל לבריחת השקעות
בנוגע לאפשרות הכללתן  השקיבלו פנייה ממשרד הנציב

הפועלים,  -ב"רשימה השחורה": שלושת הבנקים הגדולים 
לאומי ודיסקונט; בנק ירושלים, בזק, בזק בינלאומי, קוקה 

ריקה ישראל, טבע, קונצרן אי.די.בי, אגד, סופרבוס, אפ קולה,
אמישראגז, מאפיות ן, נטפים, אלביט מערכות, אהבה, דור אלו

אנג'ל, אריסון השקעות, אשדר, כלל תעשיות, קפה קפה, 
דניה סיבוס, אלקטרה, התעשייה האווירית,  סלקום, הוט,

פרטנר, פז, רמי לוי, , מטריקס מערכות, מוטורולה, נשר
   ., שיכון בינוי, שופרסל, סונול, תרימה ועודרימקס

עושים ש סקיםאך הרשימה היא רק קצה הקרחון של הע    
הקפיטליסטים הישראלים והזרים מהמשך הכיבוש והמלחמה 

לא רק מהשקעותיהם בהתנחלויות. מרשימת האו"ם נעדרות  –
ציוד לצבא, כל התעשיות הביטחוניות, הקבלנים, ספקי ה

, בעלי ההון בודה לפועלים הפלסטיניםספסרי אישורי הע
  באזורי התעשייה שליד ההתנחלויות ועוד, ועוד.

הנשיא החדש של ארגון המעסיקים הגדול בישראל,      
של תרימה.  הבעלי – רון תומרהוא  ,התאחדות התעשיינים

, )2019-ל 2005(כיהן לסירוגין בין  לנשיא התעשיינים לשעבר
 שרגא ברוש, יש מפעלים בשטחים הכבושים. 

  אפרים דוידי

 שתיקת מרצ
לפרסם "רשימה שחורה" של עסקים  )12.2(החלטת האו"ם     
ת מכל קצות הקשת פועלים בהתנחלויות גררה תגובוה

תנגדת מהאחת נאלם. מרצ, , אך קולה של מפלגה הפוליטית
תומכים בחרם צרכני על תוצרת חבריה וח ורבים מלסיפ

          .בנושאכל הצהרה  הלויות, לא פרסמההתנח
, יו"ר רשימת העבודה־גשר־מרצאת הבמה ל ההותירמרצ     

מביקורת על מדיניות  בעקביות נמנעאשר  ,פרץעמיר ח"כ 
וכבר הספיק להצהיר שמפלגתו  ,הכבושים ישראל בשטחים

כי נוסח  ,גורמים במרצ אמרו ל"הארץ". מתנגדת לחרמות
אך על רקע קמפיין , "נוחות אי"ההודעה של פרץ עוררה בהם 

        .מהתבטאות פומבית בנושאהימנע הם העדיפו להבחירות 
 :תומך בחרם אינואמר כי (מרצ) גילאון  ח"כ אילן     

ברורה, אך אני באופן  להתנחלויות"ההתנגדות הגדולה שלי 
ולא בטוח שהרשימה הזו  אישי לא מאמין גדול בחרמות

". גילאון לא בטוח סיום הכיבושלאותנו במאבק שלנו מקדמת 
 ,בטוח הוא שמרצכבר מה ש , אךשהרשימה תסיים את הכיבוש

סיימה את מאבקה נגד  ,במסגרת הקומבינה עם העבודה
  הכיבוש. 

לא ממש התגעגענו למערך של העבודה ומפ"ם שפעל בין      
של מדיניות  אלינו עם אותה הוא שבהנה , אבל 1984-ל 1969

בכיבוש ובהתנחלויות. איך כתב מרקס באחד  מיכהת
ם קוד :"ההיסטוריה חוזרת על עצמה פעמיים? מאמריומ

    כפארסה". אחר כךכטרגדיה ו
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ח"כ עודה: נפיל כל 

  ליברמן עםממשלה 
 גיבה, יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה (חד"ש)    

יקים ממשלת  ) לדבריו של יו"ר כחול לבן בני גנץ כי16.2(
. בריאיון שפורסם באתר שתכלול את ישראל ביתנומיעוט 

ליברמן.  שביבה י: "נפיל כל ממשלה עודה הבהיר "וויינט"
אנחנו רוצים גישה אחרת. לא שינוי טקטי של 'להחליף את 

. את ביבי' אלא שינוי מהותי של החלפת המדיניות הגזענית
 ".להוקיע חייביםתושבי המשולש  שלרעיון הטרנספר  הוגה

עודה הכחיש כי מתקיימים מגעים בין הרשימה המשותפת 
הקמפיין הגזעני אין מגעים ואין כלום. " לבין כחול לבן, ואמר:

 נהשם אנחנו לא נמצאים, יש. הוא חיקוי חיוור לימין   של גנץ
יהודים עבור הערבים אלא גם עבור החלופה לא רק 

רוב אזרחי ולא ב דוגלתההרשימה המשותפת ם: הדמוקרטי
  ".'רוב יהודי'מונח הגזעני ב

לא יוכלו "גנץ אמר כי חברי הרשימה המשותפת יצוין ש    
והסביר כי לא יזדקק אפילו לתמיכתם  ,שלתומממ "להיות חלק

-"ממשלת מיעוט בשלב הראשון תתבסס על עבודה :מבחוץ
מרצ, כחול לבן ענקית, ליברמן שאמר שלא רוצה בחירות -גשר

  ".ועוד שותפים נוספים. לא יהיה בכך צורך ,רביעיות
תמליץ על גנץ  הרשימה המשותפת לאעודה כי עוד הדגיש     

קו פוליטי  לקדם יו"ר כחול לבן ימשיך להרכבת הממשלה אם
צדדי ושל גזענות כלפי -עם גישה של סיפוח חד": ימני

אחר,  שלנו הוא כיווןהאין על מה לדבר.  ערביםהאזרחים ה
  ".אנחנו קוראים ליהודים להצטרף לכיוון הזה ;כיוון דמוקרטי

  

שירותי נגד התערבות 

  הביטחון בחינוך הערבי 
  

"התערבות שירותי הביטחון בחינוך הערבי פסולה, בלתי 
חוקית ומשקפת יחס ביטחוניסטי ומדיר כלפינו. אם במקום 

 ומקימים ערבים  אקדמאים  בחינוך   שב"כניקים, היו משלבים
  שאנו  כפי  –ערבים  מקצוע  אנשי  בראשות  פדגוגית  מועצה 

   במבחני כך   כל  מדאיגים  לציונים  עדים היינו  לא  –דורשים 
  
 

  

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 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, 

  

) ח"כ יוסף 13.2( בשבוע שעבראמר  זאת .פיזה והמיצב"
בתגובה לידיעה  הרשימה המשותפת) –(חד"ש  ג'בארין

 מנכ"ל משרד החינוךנפגש שפורסמה באתר "וויינט", לפיה 
   עם נציגי שירות הביטחון הכללי (שב"כ). שמואל אבואב

אבואב ונציגי השב"כ דנו בנושאים הקשורים לפי הדיווח,     
מערכת החינוך בחברה הערבית ובמזרח ירושלים שתחת ב

כיבוש ישראלי. במהלך הפגישה, שנערכה בלשכת המנכ"ל 
בחודש נובמבר האחרון, סקר אבואב בפני שני נציגי שב"כ את 

למידים בבתי הספר הערביים. גורמים הנעשה בקרב הת
במשרד סיפרו כי לפגישה היו בין היתר "מטרות ביטחוניות 
מהותיות". בפגישה, בה השתתף מנהל אגף החינוך הערבי 
במשרד החינוך עבדאללה חטיב, דנו הנוכחים גם בנושאים 

נוגעים לכלל תלמידי ישראל, אך השיחה התמקדה האזרחיים 
בין היתר קיבלו נציגי שב"כ סקירה  בתלמידים הערבים בלבד.

פורמלי בקרב התלמידים -על אודות המגמות בחינוך הבלתי
הערבים והשתתפותם בתנועות ובארגוני נוער. בפגישה גם 
נידונה תוכנית החומש של משרד החינוך במזרח ירושלים 

את תוכנית  והניסיונות להטמיע בבתי הספר בשטח הכבוש
  הלימודים הישראלית. 

  

  קמפיין ביידיש, 

  אמהריתברוסית וב
תושבי בני ברק, התעוררו  )16.2השבוע ( יום ראשון בבוקר    

הרשימה  –רחובות ובת ים לתעמולת בחירות מכיוון לא צפוי 
"יש לך  :בבני ברק נכתב ביידיש שנתלו המשותפת. בשלטים

בעיר רחובות נכתב באמהרית ואילו קול נגד כפיית גיוס", 
בבת ים נתלו  ."יש לך קול נגד אלימות משטרתית" :עבריתבו

"יש לך קול למען שוויון וזכויות  :שלטים ברוסית בהם נכתב
  ."חברתיות

רוסית בהרשימה המשותפת ביידיש,  חדש שלהקמפיין ה    
פונה לחרדים וליוצאי אתיופיה ומדינות בריה"מ  אמהריתבו

 :. מהרשימה נמסרעל בסיס אינטרסים משותפיםלשעבר 
. יו"ר ""נקדם את הזכויות של כל האוכלוסיות המודרות

השיסוי " :מסר ,הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)
 ושגתי ייהניצחון האמ .הוא ההישג הגדול ביותר של הימין

. מפרידות בין האזרחים במדינההנשבור את החומות ר שאכ
כל הפעילים שבזכותם כבר ברור בגאה ברשימה שלנו ו אני 

שאנחנו האלטרנטיבה היחידה בנושאים המדיניים 
  ."חברתייםהו

את קמפיין  בסוף השבועשיקה המשותפת ה הרשימה    
, (חד"ש) ח"כ יוסף ג'בארין. פחם-הבחירות בעיר אום אל

אמר באירוע: "אנחנו משיקים את קמפיין  ,העירתושב 
הבחירות שלנו במשולש בצל ההסתה הגזענית המתגברת 

כניות הטרנספר של מאות אלפי ונתניהו. תוהמתעצמת של 
תושבי המשולש, שנחשפו לאחרונה בעסקת המאה, הן שיא 

לגיטימציה כלפי האזרחים הערבים. אנו -דהבחדש בהסתה ו
שוויון מלא  מעןגאים בזהותנו הפלסטינית, ונמשיך להיאבק ל

  ". במדינת ישראל -אזרחי, חברתי ולאומי  -
סיכם: "הגזענות של נתניהו דווקא מעוררת את  ג'בארין    

השטח והיא תתהפך כנגדו. חוק קמיניץ, חוק הלאום, חוק 
 –ההדחה, חוקי הסיפוח ואינספור אמירות גזעניות ומסיתות 

יסתיימו  - 'הערבים רוצים להשמידנו'ועד  'הערבים נוהרים'מ
  ."מנדטים לרשימה המשותפת. אנחנו אופטימיים 16-ב
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נגד הקהילה הגאה דו"ח של האגודה למען הלהט"ב מצביע על עלייה באלימות  

והשנאה גואה הימין מסית  
מצביע על עלייה  )12.2( דו"ח של האגודה למען הלהט"ב    

התקבלו במרכז  2019-במספר הדיווחים על להט"בופוביה. ב
דיווחים על גילויי  2,125 שמפעילה האגודה על שם ניר כץ

 אפליה, שנאה או פגיעה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית
 4-בממוצע אחת ל –

. הנתון משקף שעות
 36%עלייה של 

, אז 2018-בהשוואה ל
דיווחים,  1,557תקבלו נ

דווחו  2017-בעוד שב
מקרים. בעמותה  533

מעריכים שהגידול נובע 
בעיקר מעלייה בשיעור 
הדיווח, ואומרים כי קשה 

שינויים בין ו לבינלקשר 
אם כי פניות , חברתיים

תקבלו על נרבות יותר 
רקע אמירות של אנשי 
ציבור בגנות להט"בים. 

מהמקרים שדווחו  6%
גם  לאגודה דווחו

   למשטרה.
 מהדו"ח עולה כי    

 39%-להט"ב מתרחשות בסביבות שונות. כבהפגיעות 
מהמקרים שדווחו למרכז השנה אירעו במוסדות המדינה. 
דיווחים אלה נגעו בעיקר להתנהלות פוגענית של אנשי רשות 
האוכלוסין כלפי הקהילה הגאה, בהליכים כמו רישום נישואין, 

הורות, הנפקת תעודות לידה שינוי סעיף המין, רישום 
 ללהט"בופוביה זירה משמעותית נוספת ופונדקאות בחו"ל.

התרחשו  שדווחו מהמקרים) 29%( היא המשפחה: כשליש
כוללים, בין היתר, אמירות מקרים אלה  .המשפחה תמסגרב

מעליבות, יחס משפיל ולעיתים גם סילוק מהבית והדרה 
נאלצו לעזוב את  ונערות נערים 272 לפי הדו"ח, מהקהילה.

כשליש מתוכם הם  – הבית השנה כתוצאה מלהט"בופוביה
  פלסטינים אזרחי ישראל. 

פגיעה או אפליה הם אודות רוב גדול בקרב המדווחים על     
. 30מהמדווחים הם מתחת לגיל  90% –צעירים או צעירות 

של טרנסג'נדרים  משמעותינתון בולט נוסף הוא השיעור ה
מהדיווחים  25%-חלקם בקהילה:  כ לעומתבקרב הנפגעים 

  הגיעו מטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות. 
שההסתה של דו"ח היא ב העולה מעיוןמסקנה נוספת     

ה לעלייה חדה בהתבטאויות לביומפלגות הימין ה
הלהט"בופוביות ברשתות החברתיות. כך, בעקבות קמפיין 

שכלל שלטי  –של מפלגת נועם  נגד להט"ב וההסתה השנאה
חלה  –כבישים מרכזיים ברחבי הארץ  ילבשו חוצות ענקיים

 להט"בופובי ברשת. שנאה על שיח יםבדיווח 50% עלייה של
עלייה דומה נרשמה בעקבות דבריו של שר החינוך הימני 

  הקיצוני, רפי פרץ, נגד הקהילה הגאה ובעד טיפולי המרה.
נלחמת  הקהילה הגאהמהאגודה למען הלהט"ב נמסר: "    

חברותיה. לכבר עשרות שנים למען שוויון וחופש לחבריה ו
את  מנצלים אשר נבחרי ציבור מסוימיםלהשנה אנו עדים 

הסית נגד הקהילה. הדוח חושף תמונת מציאות כדי למעמדם 
הקהילה חשופה לשנאה  ;עגומה של הקהילה הגאה בישראל

ברשתות החברתיות, במקום העבודה, במרחב הציבורי ואף 
חברות הקהילה חיים מבמוסדות השלטון, המונעים מחברי ו

   ."בכבוד
יו"ר הילה פאר,     

האגודה למען הלהט"ב, 
מסרה: "להט"בופוביה 
הורגת ופוגעת באלפי 
קורבנות שמותקפים 
פיזית ומילולית, נזרקים 

ונדחפים  החוצה מהבית
לקצה עד ייאוש 
ואובדנות. המציאות 
הזאת לא מגיעה יש 
מאין, יש מי שבוחר 
להזין אותה. היא 
מתחזקת כששר החינוך 
של מדינת ישראל רוצה 
להמיר אוכלוסייה 
שלמה והמדינה בוחרת 
להעניק פרס לאדם 
שקורא להחרים אלפי 
להט"בים. את ההשלכות של ההסתה הזאת אנחנו רואים יום 

נאה ובאלימות במרחב הציבורי, ברשתות החברתיות, יום בש
במקום העבודה ואפילו במוסדות השלטון. לא ניתן שימחקו 

נגן על הביטחון האישי של חברי  .אותנו מהמרחב הציבורי
אנו  וחברות הקהילה ונמשיך לפעול למען השוויון והחופש.

קוראות לממשלה להפנות משאבים רבים יותר לטיפול 
 ,מות על רקע של זהות מגדרית ונטייה מיניתבאפליה ובאלי

  . "במיוחד בקרב האוכלוסיות המוחלשות בישראל
בעקבות הרצח של ? 2019-ב ומי פעל למען הקהילה הגאה    

בחודש יולי,  בתל אביב "ב"בית דרור מטמרהי נער להט"ב
הרשימה  –סלימאן (חד"ש -השתתפה ח"כ עאידה תומא

הגאה  הקהילה הארגנשנגד ההומופוביה המשותפת) בהפגנה 
 הראשונהההפגנה הלהט"בית  –בחיפה  פלסטינית-הערבית
 סלימאן גינתה את הרצח-תומא. בציבור הערבי שנערכה
לאלימות כזו ולדיכוי של האחר אין מקום ואמרה: " בחריפות

מוכרחים להיאבק בשנאה הרצחנית הזו ברמה  בחברה שלנו.
 יםמקבל רבים אינםממסדית וגם בתוך החברה. לצערי הרב, ה

 לגיטימציהלכך  אסור לתת .את בעלי הנטיות המיניות השונות
בוחר. יותר ויותר במגזר  ואשה כפילחיות  ו של כל אדםזכות –

בעקבות  ."ותקש וויותהערבי יוצאים מהארון ועוברים ח
מצד  איומיםואף סלימאן התקפות אישיות -דבריה ספגה תומא

  .באומץ התבעמד קודבהוסיפה ל היא , אךחשוכיםגורמים 
על זכויות  יםהמגינ יזמו חוקיםחברי הכנסת של חד"ש     

אפליית תלמידים על  רסוהאחוק  ,בין היתר .בישראל להט"ב
דב  חברי הכנסת רקע נטייה מינית וזהות מגדרית, אותו יזמו

  .2014-חנין ועפו אגבאריה ב

   אסף טלגם
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דנבאירל לאומיה ניצחון לשמאל
 עאירו ןבפברואר ה 8-באירלנד בשנערכו הבחירות     

 השנים נשלט. במשך כמעט מאה בתולדות המדינה היסטורי
שתי של  אופולידי דוברפובליקה האירית בהפוליטיקה 

פרוץ , לפני 2007-ב .גאל פיאנה פאיל ופיין: ימיןמפלגות 
 69% יחד שתי המפלגות , קיבלוהעולמי המשבר הכלכלי

מהקולות  43%-הן ירדו ל אחרונותהבבחירות  .מהקולות
 השמאל, מפלגת (בגאלית: "אנחנו עצמנו") יןישין פ .בלבד

ארגון שהייתה מנודה במשך שנים רבות וזוהתה עם  הלאומי
 24.5%-בזכתה בבחירות  ,IRAהמחתרת 
המפלגה . מכל מפלגה אחרתיותר  –מהקולות 

חבריה  עםש שמאל-מפלגת מרכז ,קההירו
השיגה אף היא , רדיקליםפעילים גם  נמנים

  . מן הקולות 7% הישג היסטורי עם
 ןיין פיתה שזכ 24-18גיל ב צעירים בקרב    

הירוקים אילו אחוזים מהקולות, ו 31.8%-ב
 אנשים" השמאל הרדיקלי רשימת. 14.4%-ב

-הסוציאלאילו ו, %6.6 הבליק "יםלפני רווח
לפני הבחירות  ים. הסקר4.1%  דמוקרטים

 33%-תה בכזפער מעמדי. שין פיין  גם הראו
. "מועסקיםהפועלים והלא "מהקולות בקרב 

 בלה שין פייןיק, "פועלים מיומנים"בקרב 
קולות ה שיעורל קולים כמעטשה ,35%

 ניתן להעריך .)39%יחד ( יל אפיין גאל ופיאנה פשקבלו 
סטטוס קוו הממשמעותית ו התפכחות ביטאבחירות שה

  כלכלי.ה
  

  מאבק נגד הצנע
הלוחות הטקטוניים של הפוליטיקה  נעים מזה עשור    

 הכלכלית מוטטה את מפולתה, כש2010האירית. עוד בשנת 
(הבנק העולמי, קרן המטבע  "הטרויקה"אירלנד וב יםהבנק

, קשהצנע משטר  על אירלנד ההטילוהבנק המרכזי האירופי) 
איגודי העובדים לפריצת דרך.  הזדמנותיש לרגע שנראה היה 

נגד חילוץ הבנקים על חשבון  הובילו הפגנות המוניות
 19%-ב זכתהו זינקהמפלגת הלייבור האירית העובדים, ו

בחרה לבזבז לייבור האך  שיא כוחה ההיסטורי. –מהקולות 
לממשלת צנע עם פיין גאל.  נכנסהו בלהישקאת המנדט 

אסונות כאלה. כל אלטרנטיבה  ותשבעהשמאל האירי תולדות 
ה סיימה ימי יתאלקטורל שהשיגה פריצת דרך שמאלית

  ת מפלגת ימין זו או אחרת לשלטון. יבעלי
אירלנד סמל הצייתנות לצנע שנים הייתה  המכבמשך     

איטליה בספרד, ב. בעוד שביוון, האירופי האיחוד שהטיל
ה הייתהפגנות רחבות היקף, אירלנד  התקיימופורטוגל בו

יחסית. פרשנים בינלאומיים התפעלו מיציבות המערכת  כנועה
שכבר אינו האירי  גילה 2014שנת ב ולםא הפוליטית במדינה.

מוני  הלייבור והפיין גאל להכניס . ניסיונות של ממשלתצייתן
 קיפאון. אחרי שנים של ציבוריו כעס עורר לשימוש פרטי מים

על שימוש במים  מס רגרסיבי ,בתקציב ציםקיצושל שכר וב
רחב  זעם האלי הקזינהמים תמחור  סוגיית. ש את הסאהיגדה

  .הרבה יותר נגד הממסד האירי
  

  דור חדש
ה חווש דורה זהבאירלנד. לבגרות פוליטית  הגיע דור חדש    

קיצוץ  – המדינהאת ההתמוטטות הכלכלית של  על בשרו
אוניברסיטאות, שכר שכר לימוד בת גביי ,רווחההתשלומי ב

, כפי שעשו בחרו להגראבטלה. רבים ושכר דירה גבוה  ,נמוך
  .באירלנד דורות קודמים

ביותר מבחינה חברתית  פרוגרסיביה גם ואזה הצעיר דור     
 כנסייהב ונחשפש השערוריותהוא זועם על בתולדות אירלנד. 

ממנה נהנית הכנסייה  רשמיתעמדת הכוח ה, ועל הקתולית
במאבק  פריצת דרך משמעותית בחוקה השמרנית של אירלנד.

-הושגה במהלך משאל העם לשוויון הנישואין ב נגד הכנסייה
בהצבעה ראשונה בעולם שמדינה הל הייתהאירלנד  .2015

מין.  בני אותובין נישואים ל מעמד חוקיהעניקה עממית 
רבים  הפתיעו –מתנגדים  38%לעומת בעד  62% – התוצאות

  עמוק.שינוי  חל חברהב כי הוכיחוו
. יותרקשה  היה ההפלההמאבק למען זכות     

 בפוליטיקה האיריתסלע מחלוקת  ןהפלות ה
 שנערך הזבנושא  עם משאלמזה עשורים. 

אחת המסגרות את  ןנוכ 1983שנת ב
המשפטיות המגבילות ביותר בעולם המערבי. 

קמפיין לביטול התיקון נולד ה  2014בשנת 
שנים ארוכות של  בעקבות .1983שנת מ

להצבעה בשנת שוב הנושא  עלה ,בקמא
יותר  פילואהתוצאה הייתה דרמטית  .2018

 כאשר משאל העם לשוויון הנישואין,במאשר 
. הפלות על איסורה בעד ביטולהצביעו  66%

ההיסטוריה הימנית של  בר את ש דור חדש
  .אירלנד

  רפובליקה חדשה?
חברתיים. וההתסכולים הכלכליים השתלבו בדור החדש                 

סירוב ממשלתי לבניית תוצר של  – משבר הדיור של אירלנד
דיור ציבורי ולפיקוח על שכר דירה, ושל מדיניות הקשובה 

ועלים פגע קשות במעמד הפ –הנדל"ן  לאינטרסים של אילי
חסרי בית למרות שהם עובדים במשרה  פכוה רביםובצעירים. 

 הממתיניםה אל ם שלמספרב גם שיא נקבע 2019בשנת . מלאה
תחת שלטונן הארוך  חולים.הבתי ב ולמיטות אשפוז לתורים

-מתתשל מפלגות הימין סבלה מערכת הבריאות הציבורית 
בתחום  משבר עמוק התוצאה היאתקצוב ומניהול גרוע. 

  .הבריאות
 של ההון: אירלנד כסיפור הצלחהבמת העולם הוצגה ל ע    
המהירה   הכסיבה להתאוששות הוצגמקלט מס הארץ  יותהה

 והרוויח מעטים בעוד שאיריםאך  ., כביכולמהמיתון
 ,דל"ןנובטכנולוגיה בבפיננסים,  הזרה הקלות על ההשקעהמה

של כלכלה זו  צד האפלעם ה לחיות נאלצוברובם האירים 
  בשכר. קבילהמ עלאהה המאמיר ללאיוקר המחיה מלסבול ו

אירלנד של מעמד  אמרה את דברהבבחירות בשבוע שעבר     
מוכנים לקבל את  אינםשכבר  ,הצעיריםשל הפועלים ו

. המחפשים אלטרנטיבופאיל  יאנהיפו גאלפיין הדואופול של 
נזקיה של את  שתתקןפוליטיקה חדשה,  -דרישתם היא 

עם משבר  תתמודד ,המדיניות החברתית והכלכלית הימנית
  חברה צודקת ושוויונית יותר.  ותבנההאקלים 

 חודשים בעקבות רתיעצסיכון שהתנופה  ישנועם זאת,     
להסתיים עלול  אשר ,של משא ומתן קואליציוני ארוכים
ממשלה בהובלת מפלגות הימין הוותיקות של  בהקמת

בתנאים  עשוי –אירלנד מאוחדת  –חזון שין פיין אירלנד. 
של צפון אירלנד מהממלכה  להביא לפרישתהמסוימים 
כמדינה עצמאית  אירלנד המאוחדת ולהצטרפות המאוחדת
  גם הלאומנים הסקוטים. מבקשיםכפי ש אירופי,לאיחוד ה

תירגם: . אתר "ג'קובין"ברסם ופהמאמר 
 אבישי ארליך

שין פיין מרי לו מקדונלד, מנהיגת  
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  עמק שווה העמותהנייר עמדה של 

כנית המאה המציאה ות

  ם-מקומות קדושים בי
מזה כעשרים שנה פועלים המתנחלים וממשלות הימין     

בחנו בירושלים. כאשר  "ארץ התנ"ך"ליצור את   בישראל
 "עסקת המאה" שלשל  יחסהאת פעילי עמותת "עמק שווה" 

רי של העיר לאגן ההיסטו ,טראמפארה"ב, דונלד נשיא 
 יישום החזון המשיחיב נדהמו לגלות שמדוברהם העתיקה, 

  .מחדש של עיר תנ"כית עתיקה המצאתהוב של המתנחלים

עמק שווה הוא ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת     
שמירה על אתרי עתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות לו

כנית המאה והסיפוח שאך זה ות" ,ולדברי פעיליוהעמים. 
למגירה עד אחרי הבחירות, אבל לא ניתן  הנכנס ההוכרז

חפירות ארכיאולוגיות ממשל טראמפ קידש להתעלם מכך ש
  ."שאין להם מעמד של קדושה עתיקות ואתרי

העוסק בחשיבותה של בעסקת טראמפ בפרק על ירושלים      
העיר לשלוש הדתות מופיעה רשימה של אתרים קדושים 

מהאתרים מעולם לא  כמההלכאורה. עיון ברשימה מגלה כי 
 ,כמו הרחוב המדורג אשר נחפר בסילואן ,חלקם היו כאלה.

, כמו בית הכנסת החורבה, הם מבנים יםאחר .הם אתרי עתיקות
  שבינם לבין קדושה אין דבר וחצי דבר. היסטוריים

יש מי שיטען " נכתב: עמדה שפרסם הארגוןהנייר ב     
את  ראייה פשטנית אשר מאפייניםבשמדובר בחוסר רצינות ו

שמדובר ויש מי שיגיד  ,טראמפ בכלל ממשלאת כנית ווהת
דתיים אל תוך המדיניות  היבטיםבתפיסה משיחית שמכניסה 

כנית האמריקאית מבקשת להצעיד והת כך או כך,האמריקאית. 
את כולנו בשביל אותו סימנו בעשרים השנים האחרונות 

   ."עמותות המתנחלים
ירושלים זרועה אתרים  ,כניתוהתשל  קוםהעגיון יההלפי     

. וישראל שומרת עליהם באופן מיטבי למען כולם ,קדושים
. זו צריך האגן ההיסטורי להישאר תחת ריבונותה לפיכך

קביעה מוזרה בהתחשב בכך שבאופן רשמי לא הכירה ישראל 
  . מוסלמיםלבאתרים הקדושים לנוצרים או 

לא נעשה בעיר פרויקט למיטב ידיעתם של פעילי עמק שווה,    
 .מיתאאו האסל וצריתהנ או לשימור המורשת לחיזוקכלשהו 

רשימת האתרים על קדושת מעידה נדמה כי יותר מאשר "
עד כמה מסוכן שהעיר תישאר בריבונות של העיר, היא מעידה 

שלו  הבלעדי צד אחד המעוניין להעצים את הקשר הדתי
  . "אליה

בין אתרי  של התוכנית החלוקה" צוין:מסמך הסיכום ב    
חלקית ושגויה של על הבנה  מתבססתקודש, מורשת ועתיקות 

. הפיכת אתרים היסטוריים לקדושים לא רק שאינה מנסחיה
צד ב. "מעצימה את המתיחות הדתית במקום אףנכונה, אלא 

התוכנית  ,האתרים קדושים ושאינם כאלשל  הרשימבערבוב 
 ,כדוגמת הכותל ,לא מבדילה בין אתר קדוש בעל מעמד מרכזי

  ".אינו מכיראתרים שאפילו הציבור היהודי  ביןל
  
 
  

      לזכרו של אלכס מסיס
      

איש  ,קשהלאחר מחלה  ,אביב-נפטר בתל בינואר 19-ב
   .הקולנוע, פעיל השלום וחבר חד"ש הוותיק אלכס מסיס

, 2000-בתחילת שנות העם שובו לארץ הכרתי את אלכס     
מיד הצטרף  מסיסכמפיק. שנים רבות בארה"ב  עבדלאחר ש

חברי אתר "הגדה השמאלית" ונמנה עם הם את לצוות שהקי
, ברוריה שמואל אמיר, ראובן קמינרהמערכת הראשונה: 

  המנוחים דני פתר ונעם קמינר.  נווחברי הח"מ זילברשטיין,
לא תמיד היה קל לעבוד עם מסיס, אבל תמיד היה מרתק.     

נלחם על הוא ו ,נחרצות במגוון רב של נושאיםהיו לו דעות 
ב"גדה  2003-על תחילת דרכו הפוליטית כתב ב עמדותיו.

 'פרק', 1953ביוני  19-י חמישים שנה, בלפנ"השמאלית": 
דרך -הרחובות ארלזורובאותי הטנדר של קיבוץ סאסא בקרן 

בחיינו, של חבריי  'קיבוצי'הכך הסתיים הפרק  "א.חיפה בת
אביב וסופו -בתל 'השומר הצעיר'ושלי, שראשיתו בתנועת 

 אלףכמונו, כ –ה נחרץ גורלנו לגירוש באסיפת הקיבוץ ב
 ז התפלגהחברות וחברים שגורשו אף הם מקיבוציהם, מא

מפלגת 'ברמן עזבה אותה והקימה את -סנה, כשסיעת מפ"ם
  ' שמאוחר יותר תתמזג אל תוך מק"י".ל הסוציאליסטיהשמא

 'רפאל'הקפה בבית  נפגשנואביב -יום בו הגענו לתל"ב    
עת בה קיבלו השמאל.  ברחוב רמב"ם, שם ישבו פעילי

ניכרה תכונה בלתי  –אביבי -הוותיקים את פנינו בקפה התל
סינג שבמדינת ניו יורק של ארה"ב: -בכלא סינג רגילה

האסירים יוליוס ואתל רוזנברג הוכנו לקראת הוצאתם להורג, 
, . העצומות1953ביוני  19-בשעות אחר הצהרים של ה

ההפגנות ההמוניות ברחבי העולם, פניותיהם ובקשותיהם של 
לא הועילו. הממשל האמריקאי היה  –מנהיגים ממדינות רבות 

מרגלי 'את שני  יסא החשמליכהנחוש בהחלטתו להושיב על 
יהודי גזר את -ששופט אמריקאי יהודים,-האמריקאים 'האטום

  ."דינם למוות
וציאים להורג את הם מ כולנו לשגרירות האמריקאית."'    

-ב 'מרד הימאים'היה זה נמרוד אשל, מנהיג  – 'הרוזנברגים
במרחק הקצר אל  ,שהוליך אותנו, עם כל שאר הנוכחים 1951

עבר השגרירות ששכנה בפינת נחלת בנימין ושדרות רוטשילד. 
השמאל. כעבור דקות ממצאנו שם כמאה מפגינים, ממק"י ו

רכז השדרה, בנאום אחדות, החל אשל, ממרומה של חבית במ
עוד  – בעקבותיו קראה חיה קדמון המנוחה משיריה .תקיף

היא קוראה ופרשי המשטרה הקיפו אותנו מכל עבר ופיזרו 
הוצאו להורג  הרוזנברגים .פרסות הסוסיםבאותנו באלות ו

בלילו של יום, בו הסתיים פרק אחד בחיי ונפתח  –באותו לילה 
 ."חדש במקומו. יוליוס ואתל רוזנברג לא זכו בפרק חדש

אווה והכמיהה למלחמה הת" :כתב מסיס 2003ביולי  17-ב   
ואיתם  'לענייני ערביםפרשנינו 'את על דעתם  ותמעביר

ונציגי חלק  מטעם במילואים-הכתבים הצבאיים, אלופים
תופי המלחמה מרעימים והרוב  .'אופוזיציה'ממפלגות ה

מעלימה מידע  קט, הירא ממנה, שותק ומושתק, כשהמדיההש
תה יחשוב, שהבאתו לידיעת הצופים השומעים והקוראים, הי

מעצימה את ההתנגדות למלחמה ומוציאה את מתנגדיה 
 כאילו נכתב קטע זה, הנראה ".מהחדר האטום, לרחובות

  שנה. 17לפני  פרסם מסיסלאחרונה, 

  יאפרים דויד



     במאבק
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דוד מבטיח "לעשות סדר במקומות -בריו"ר ההסתדרות ארנון 

     )ההסתדרות  :צילום( 13.2, העבודה" בכנס שנערך באילת
  

כנית ובמקום לנהל מאבק מעמדי, הסתדרות מכינה ת    
עבור ממשלת הימין שתקום בשיתוף עם המעסיקים כלכלית 

יו"ר  תמצית דבריו שלזו במארס.  2-לאחר הבחירות ב
 ההסתדרות השערכבכינוס  ,)13.2( דוד-ארנון בר ,ההסתדרות

הנהלת יו"ר  בהשתתפות נציגי המעסיקים. ,באילת מדי שנהכ
המייצג את כלל  דובי אמיתי, נשיאות הארגונים העסקיים,

 אודות המעסיקים בישראל, אישר את הדברים והודיע על
ות ונשיאות המגזר "הקמת צוות חשיבה משותף של ההסתדר

  .העסקי, שיעסוק בדרכים לקידום הכלכלה הישראלית"
 - נעבור מקום אחר מקום ונעשה סדר"עם המעסיקים יחד "    

בהתייחסו לתפקיד  ,באירוע הנעילה של הכנס דוד-אמר בר
היה בוקה ומבולקה במשק ת. "אני לא אתן שההסתדרות

הישראלי. לא אתן שישברו האיזונים בין אם זה מצד הנהלות 
ועדים. עשינו סדר בנמל חיפה, נעשה סדר הוובין אם מצד 

בנמל אשדוד, גם אם יש אתגרים. במקורות עשינו הסכם של 
". יצוין פעם במאה שנה, וברכבת ישראל נעשה את זה גם

המאפשר את הפרטת  על הסכם לאחרונה שההסתדרות חתמה
. הפרטת נמל בנידון נמל חיפה בעקבות החלטת ממשלת הימין

  עומדת על הפרק. יאאשדוד ורכבת ישראל אף ה
א לבחון את כל ימטרת הצוות המשותף ה" ,לדברי אמיתי    

הסוגיות הבוערות העומדות בפני המשק הישראלי, תוך הצגת 
מיד בתום הבחירות, עם  .פתרונות ותוכניות עבודה לקידומן

הצוותים בפני הממשלה את יציגו ממשלה החדשה, ההקמת 
העלאת ביעסקו, בין היתר, בגידול בצמיחה ו . אלהתוכניותיהם

הפריון תוך הפחתת הרגולציה ושיפור יכולת עשיית עסקים 
אני סמוך ובטוח שצוותי " :דוד-". על כך הוסיף ברבישראל

משלה שתקום תוכנית העבודה המשותפים יציגו בפני המ
שמבטאת את שיתוף הפעולה הפורה בין המעסיקים 
להסתדרות, תוך טיפול נכון באתגרים הניצבים בפני הכלכלה 

להיות הצלע  קוםהמקומית. אני קורא לכל ממשלה שת
 ".השלישית של הצוותים, לטובת הציבור והמשק הישראלי

מיו"ר התאחדות התעשיינים דוד -ברבסיום דבריו נפרד     
. 2007-אני מכיר אותך מהכנס הזה ב"שרגא ברוש:  ,שפרש
היית הגורם המאזן בין הכוחות, ולא לחינם בשנים תמיד 

 בבעלותו מפעלים, ש. ברוש"האחרונות אין קטסטרופות
 :שים, הוסיףוים הכביבהתנחלויות בשטחים הפלסטינ

השנים  13-מערכת יחסי העבודה במשק יודעת עדנה ב"
  . "האחרונות. אנחנו לא זוכרים שביתות במגזר הפרטי

 יחד עם אחיו בחשדברוש נעצר  2018ביוני יצוין ש    
הודיעה אחרון הלהשתמטות מתשלום מס. בספטמבר 

נגד  כתב אישום פרקליטות מיסוי וכלכלה על כוונתה להגיש
ות יב, בכפוף לשימוע, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסברוש

תחבולה בעורמה ובשימוש במרמה, לזיוף מסמך ול מחמירות,
ברוש נאלץ בעקבות ההחלטה  .במזיד בכוונה להתחמק ממס

ויו"ר ארגוני  מתפקידו כנשיא התאחדות התעשייניםלהתפטר 
 המעסיקים.

 

 צה"לט"ו בשבט נוסח הכיבוש: 

  נטיעת עצים משותפתמנע 
עם יחד פעילי שמאל לנטוע עצים  200-צה"ל מנע מכ    

תקיים בסוף הש אירועבחקלאים פלסטינים לרגל ט"ו בשבט, 
ביוזמת רבנים לזכויות אדם, לוחמים לשלום,  )14.2השבוע (

בחלקות של חקלאים מכפר יאסוף  ,עומדים ביחד וזזים
שבשטחים הפלסטינים הכבושים. בתקופת המסיק תועדו כמה 

הסמוכות להתנחלות כפר  הבחלקות אלם השחתות של עצי
הפעילים קיימו אסיפת מחאה במרכז הכפר, ואילו  תפוח.

  הפלסטינים מהכפר נשארו לנטוע את העצים.
הפעילים מסרו כי חיילים הודיעו להם שאסור להם לעבור     

 .תקף לא היה בידיהם צוש מרותכשהיו בדרך לכפר יאסוף ל
תקרית אירעה כחודש לאחר שלשכת שר הביטחון, נפתלי ה

 צבאהשר לכוחות המטעם בנט, פרסמה הנחיות פוליטיות 
להוציא צווי הרחקה מהגדה המערבית נגד פעילי  :בשטחים

  שלום.
  

  המשותפת הרשימה

  לקראת הבחירות בית חוגי
  3סעדיה גאון , 20:00, 23.2 יום א', ,אביב תל

  43, אנג'ל 19:30,  24.2יום ב',  ,סבא כפר

  9, הרב חיים אבולעפיה 21:00, 25.2יום ג',  ,ירושלים

  12, לבונה 20:00, 29.2מוצ"ש,  ,חיפה

 050-9017787לפרטים נוספים: 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  הלינור פלמאזון -  לחורף אחים

  ית; תרגום לאנגלית)נד( דנמרק ,2017
 , ת"א70העם , אחד 20:00, פברוארב 22, מוצ"ש


