גיליון  26 ,9בפברואר 2020

חג גדיא נוסח בחירות  2במארס :העבודה בלעה את מרצ
ונבלעה בכחול לבן על מסריה הגזעניים של הליכוד
לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שני הקרוב 2 ,במארס,
הצליחו מפלגות הממסד להקדים את חג הפסח .אך לא
מדובר במהות החג :חג
החירות .אף לא אחת מהן לא
חפצה בחירות העם הפלסטיני,
למשל .מדובר בחד גדיא,
הפיוט המושר בסופה של
הגדת פסח בסיום ליל הסדר.
ומה מתחולל לנגד עינינו
בחג גדיא הממסדי? העבודה
בלעה את מרצ ,ואז נבלעה
בעצמה בכחול לבן; ולבסוף,
תפיסת העולם של הליכוד
בלעה את מסרי הקמפיין של
כחול לבן .כשם שבמודעות
הבחירות של ש"ס החרדית
נוספה תמונתו של מר"ן בנימין
נתניהו ,הוסיפו ראשי העבודה-
גשר-מרצ לפרסומיהם את
תמונתו של יו"ר כחול לבן,
ח"כ בני גנץ .פעם גנרל ,תמיד
גנרל – כך סבורים בשמאל הציוני.
בכחול לבן הגדילו לעשות ואימצו את הביטוי הגזעני
הליכודי "רוב יהודי" .בכך עוררו עליהם את זעמם של חברי
הכנסת מהרשימה המשותפת ומתנגדי הגזענות באשר הם.
"חסרים לנו בין שניים לשלושה מנדטים כדי שנשיג רוב
יהודי ונקים ממשלה" ,צייץ ) (22.2ח"כ יאיר לפיד בטוויטר,
זאת במטרה להדגיש שכחול לבן תקים ממשלה על טהרת
המפלגות הציוניות ,ללא הרשימה המשותפת .על כך השיב
יו״ר המשותפת ,ח״כ איימן עודה )חד"ש( ,תשובה
דמוקרטית הולמת" :אם פוליטיקאי בכל מקום אחר בעולם
היה מכריז שהוא רוצה רוב לבן בלי שחורים ויהודים ,אני
מניח שיאיר לפיד היה קורא לו גזען ואנטישמי .אם לא יהיה
רוב אזרחי אז לא יהיה רוב .נקודה".
במצב הפוליטי הנוכחי ,קשה עד מאוד למצוא הבדלים
אידיאולוגיים בחבורת מפלגות הממסד הציוני" .הפניה

למרכז" של מפלגות המתיימרות להיות אופוזיציה לנתניהו
הפכה ריצת אמוק לעבר הימין.
מצב עניינים זה מותיר את
הרשימה המשותפת כסמן
הדמוקרטי והשמאלי בזירה
הפוליטית הישראלית .מול
פשיזציה של השלטון דרושה
אופוזיציה לוחמנית ,מאוחדת
ודמוקרטית – ולכן חיוני לחזק את
הרשימה המשותפת.
למצביע החפץ בדמוקרטיה,
הסולד מגזענות ורוצה בסיום
הכיבוש ,האופציה של הצבעה
ערכית ו"אסטרטגית" )עוד מונח
שנוסף באחרונה למילון הפוליטי
הישראלי( היא לשים במעטפה
פתק הצבעה שאינו מתחנף
לשלטון – זה של הרשימה
המשותפת.
הסקרים צופים גידול בכוחה
של המשותפת .זאת בעקבות
מגמת העלייה בשיעור ההצבעה
בקרב האוכלוסייה הערבית ובקרב אנשי שמאל יהודים
ה"נוהרים לקלפיות" )באוטובוסים?( .התוצאה בפועל תלויה
בכל אחת ואחד מאיתנו .ביום שני הקרוב ,יספרו בקלפיות:
"ודעם" ,עוד "ודעם" ועוד "ודעם".

בשבוע הבא :גיליון 'זו הדרך'
מיוחד ליום האישה הבינלאומי
כותבות :חדוה ישכר  /אורית בנימיני
ננסי פרייזר  /מרסה אורטגה  /ועוד
פרטים על אירועי יום האישה בעמ' 8

תגובות 2/

מכתבים
למערכת

יש לתעד אלימות משטרתית

דברים בשם אומרם
הם מ-פ-ח-ד-י-ם
"אסור לנו להגיע למצב שהרשימה המשותפת גדולה פי
שתיים מהרשימה של הציונות הדתית .הם מתבוננים בנו.
מקווים לראות אותנו מרוטים .מתגוששים בכבדות בבוץ.
נטפלים לקטנות ומפקירים את הקלפיות".
)השרה לשעבר איילת שקד ,אתר "סרוגים" (13.2 ,

איימן עודה :איילת שקד צודקת
"בדבר אחד שקד צודקת – ככל שיהיו יותר ח״כים של
הרשימה המשותפת בכנסת ,יהיו פחות מתנחלים .רק חכי
שנהיה פי שלושה".
)ציוץ של יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה(13.2 ,

מופע האימים הגזעני בערוץ 20
"הופעת נתניהו בערוץ  20הייתה עוד מופע הסתה גזעני-
לאומני נגד יותר מ 20%-מאזרחי ישראל .המנחה בועז גולן
הזהיר את נתניהו מעת לעת מפני תעמולת בחירות אסורה ,אך
ההסתה הלאומנית-גזענית הפרועה דווקא מותרת .בטרם נכנס
נתניהו לאולם ,הכריז גולן כי 'זו הזדמנות גם לומר שאני קורא
לכל ראשי המפלגות להגיע לכאן לראיון באולפן הפתוח',
וציין ספציפית את גנץ' .סליחה בועז' ,שאל ארי שמאי ,שהפך
באחרונה לתומך נלהב של נתניהו' ,גם לאיימן עודה אתה
קורא לבוא לפה?' השתררה שתיקה קלה .ניכר שגולן לא ידע
מה לומר .מוחו הקהה ,האיטי ,המסורבל ושטוף הגזענות
התקשה להיחלץ מהביצה הלוגית שבו מצא עצמו טובע .שהרי
זה עתה הכריז כי 'כל ראשי המפלגות' מוזמנים להגיע אבל
עודה הוא ערבי ולפיכך איננו מוזמן .השתיקה הקלה הזו – הו,
כמה שהיא בזויה .והפסילה של עודה לא רק כשותף לגיטימי
לממשלה ,אלא כמרואיין בכלי תקשורת – זו גזענות איומה,
אפלה .וביתר שאת ,דווקא בגלל שגולן לא היה מסוגל להביא
עצמו לציין בפשטות שההזמנה איננה כוללת את עודה כי הוא
ערבי וערוץ  20מסרבים לראיין ח"כ ערבי".
)רוגל אלפר" ,הארץ"(13.2 ,

איווט אוהב את מרצ קטנה
"יו"ר ישראל ביתנו ,ח"כ אביגדור ליברמן ,אמר כי מפלגתו
'לא תשב ולא תשתף פעולה ,באופן ישיר או עקיף ,עם
הרשימה המשותפת' .ליברמן הדגיש' :אין לי שום בעיה
לשבת בקואליציה עם רשימת העבודה-גשר-מרצ .זו רשימה
אחת שמרצ היא חלק קטן ממנה .ישבנו בעבר עם עמיר פרץ
ואורלי לוי-אבקסיס הייתה חברה בישראל ביתנו'".
)הודעת דובר ישראל ביתנו(14.2 ,

מאז הקמנו בוועד נגד עינויים את פרויקט המשטרה לפני
כשלוש שנים ,הגישו עורכות ועורכי הדין שלנו כ 100-תלונות
על שוטרים שתקפו פלסטינים ,חרדים ,אתיופים ופעילים
פוליטיים ,או הפרו את זכויותיהם .בדרך כלל כשמדברים על
עינויים ,עולות בדעתנו חקירות ביטחוניות .אבל יחס בלתי
אנושי ומשפיל מצד שוטרים אינו מופנה רק כלפי עצורים
"ביטחוניים" .ונזכיר כי אלימות משטרתית ,בנשימה אחת עם
עינויים ,אסורה באיסור מוחלט במסגרת האמנה הבינלאומית
נגד עינויים עליה חתומה ישראל.
לצערנו ,במקרים רבים של אלימות מצד שוטרים ,העדים
אינם מתושאלים וראיות לא נאספות .אף על פי כן ,היו לנו
לאחרונה כמה הצלחות :בתיק אחד ,הורשעו שוטרים אלימים
ונענשו .במקרה אחר – בעקבות עתירה לבג"ץ ,ננזפה
המחלקה לחקירת שוטרים )מח"ש(.
התיקים נגד שוטרים אלימים קלים יותר לטיפול מתיקי
עינויים בגלל מגוון סיבות ,אבל הבולטת שבהן היא רמת
התיעוד .בניגוד לחקירות שב"כ ,אלימות שוטרים מתרחשת
לרוב במרחב ציבורי ,וככל שמצלמות מצויות בכל כיס – כך
נעשה קשה יותר למנוע תיעוד של אלימות :במיוחד כשעושים
מעשה חריג כמו להכות אזרח.
כך היה ,למשל ,בתיק שהגשנו יחד עם האחים אחמד ונעמה
אלסעדי .המקרה החל כשנעמה יצאה לקניות בשכונת מגוריה,
חמישה ימים בלבד אחרי ששוטר הרג את אחיה מהדי .נעמה
לבשה חולצה שעליה הדפס תמונתו של אחיה המנוח ,לזכרו.
כשיצאה מהאיטליז עברה על פניה קבוצת שוטרים ,שנעצו בה
מבטים .אחד השוטרים הצביע עליה ואמר" :היא קרובה של
ההוא שחיסלנו לפני שבוע" .נעמה הפגועה ענתה" :למה
הרגתם אותו? הוא היה יותר גבר מכולכם"" .רוצה לראות מה
זה גבר – רוצה שאוריד את המכנסיים כאן ואראה לך מה זה
גבר?" ,ענה אחד השוטרים ,בעודו מניח את ידו בקדמת
מכנסיו כמו עומד לפשוט אותם מולה ברחוב .מעשים כאלה
הם הטרדה מינית וכן שימוש לרעה בכוח מצד השוטר .אחיה
אחמד ,שהיה בקרבת מקום ,יצא להגנתה.
בתגובה ,הותקף אחמד זמן קצר לאחר מכן בידי קבוצת
שוטרים .אחד השוטרים הכה אותו באלה ,ואחרים דרכו עליו
ובעטו בו בעודו שוכב על המדרכה .המקרה החמור תועד
היטב! ידוע לנו על שני אזרחים לפחות שצילמו את אלימות
השוטרים כלפי אחמד .אם מח"ש תחקור את המקרה לעומק,
כפי שהורתה לה הפרקליטות ,היא תוכל בוודאי לאתר
סרטונים נוספים ממצלמות אבטחה המצויות בזירה בשפע.
המסקנה ברורה :כאזרחים ,כולנו יכולים להשפיע על
פעילות מח"ש באמצעות הטלפון הנייד המצוי בכיסנו .כשאנו
נתקלים בשוטר מכה או מטריד ,אנחנו יכולים מיד לכוון את
הנייד שלנו ,לצלם ולשתף .צילמתם מקרה כזה? נשמח לקבל
את הסרטון ,בצירוף פרטי האירוע.

ד"ר רחל סטרומזה

אין תקציב? אין כסף? תלוי למי
שלושה שבועות לפני הבחירות ,רשות הגז במשרד האנרגיה,
בראשות שר האנרגיה יובל שטייניץ ,מתכוונת להעניק סבסוד
של  400–350מיליון שקל להקמת צינור גז חדש ,שמיועד
ליצוא למצרים.
)"דה מרקר"(16.2 ,

מנכ"לית הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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השמאלנים נוהרים למשותפת
סקר עומק מצביע על עלייה בתמיכה ברשימה המשותפת בקרב הציבור היהודי
סקר עומק שערכה ד"ר דליה שיינדלין ,סוקרת דעת קהל
ויועצת פוליטית מהמכון "דעה עצמאית מחקר ואסטרטגיה",
מצביע על מגמת התחזקות של הרשימה בקרב הציבור היהודי,
ועל פוטנציאל גדול למעבר של מצביעי שמאל יהודים
למשותפת.
הסקר ,שנערך בהזמנת הרשימה המשותפת בקרב מדגם
מייצג של כ 800-מצביעים יהודים המזהים את עצמם כאנשי
שמאל או שמאל-מרכז ,העלה כי  5%מהם שוקלים להצביע
לרשימה המשותפת .לפי חישובה של שיינדלין ,ציבור זה מונה
כ 835-אלף איש ,ושיעורו בחברה היהודית הוא  .22%לפיכך,
 5%ממנו שקולים למנדט וחצי או אף לשני מנדטים ,בתלות
באחוז ההצבעה בציבור הכללי.
בראיון לאתר "וואלה" ) (22.2אמרה שיינדלין" :יותר אנשי
שמאל שינו את דעתם לכיוון המשותפת .הם לאו דווקא
אומרים את זה במפורש .אני קוראת את זה במספרים .זו עלייה
קלה ,אך זו עלייה עקבית .המגמה היא של פתיחות גוברת
בקרב השמאל היהודי לכיוון הצבעה אפשרית למשותפת".
"להרבה מהאנשים האלה זו תהיה פעם ראשונה שהם
יצביעו למשותפת" ,הדגישה שיינדלין" .אני חושבת שברקע,
בארבע-חמש השנים האחרונות החברה היהודית למדה להכיר
גם את המשותפת וגם את איימן עודה .התרגלו למישהו
שמשתתף בשיח הישראלי ,מביע שיוויוניות ומסר של 'ביחד',
ובכלל הרשימה המשותפת מביאה סמל של איזו התנגדות
למה שהיה פה ,הצבעה לה מהווה מחאה נגד מה שהם תופסים
מגיע מכיוון המדינה ,קרי הסתה וגזענות ,והם רוצים להעביר
מסר של 'אני רוצה חברה אחרת' .לעומת הצבעה למרצ יש
בכך במפורש אמירה של תמיכה במיעוט ,כלומר 'אני רוצה
מפלגה כזו שמייצגת שותפות במקום תקיפות נגד המיעוט'.
הליכה עם המשותפת זה הליכה משותפת של יהודים וערבים.
זה באופן אישי להצהיר אני רוצה חברה שמחבקת את המיעוט
הערבי שלה" ,הוסיפה.
סיבה אפשרית נוספת למגמה שמעלה הסקר היא העמימות
האידיאולוגית של מרצ ופנייתה ימינה בעקבות האיחוד עם
העבודה-גשר .מצביעי מרצ רבים ,לרבות חברי מפלגה,
מאוכזבים מהאיחוד ומדחיקתו של המועמד הערבי היחיד של
מרצ ,עיסאווי פריג' ,אל מקום לא ריאלי ברשימה לטובת
הגנרל יאיר גולן .דחיקה זו מסמלת כי מרצ ויתרה על שאיפתה
לשותפות יהודית-ערבית ,ומעדיפה לטפח על חשבונה תדמית

"ביטחוניסטית" וממסדית יותר .גם המצע המדיני של
העבודה-גשר-מרצ איננו ברור כל צרכו ,ורשימה זו אינה
משמיעה מסר ברור בעד סיום הכיבוש ובעד פתרון שתי
המדינות על בסיס גבולות  .'67בתנאים אלה נותרה הרשימה
המשותפת רשימת השמאל היחידה שאינה קורצת לימין.
ברשימה המשותפת מזהים את הפוטנציאל הגדול,
ובשבועיים האחרונים למערכת הבחירות הגדילו את
המאמצים לפנות לבוחרים בציבור היהודי .ביום ראשון
השבוע נתלו ברחבי הארץ מאות שלטי חוצות בעברית של
הרשימה המשותפת ,עליהם מופיעה הסיסמה "יאללה
משותפת" .בשלטים נכתב" :שמאל אמיתי לא מגמגם ,לא
נגרר ימינה ולא מפחד לעמוד על העקרונות שלו .שמאל אמיתי
נלחם למען המוחלשים ביותר בחברה – כדי לשנות את
העולם ,ביחד .שמאל אמיתי זו שותפות ערבית יהודית .שמאל
אמיתי מתנגד לכיבוש .שמאל אמיתי נאבק בגזענות .שמאל
אמיתי לא מפחד משינוי – הוא מוביל אותו .שמאל אמיתי זה
הרשימה המשותפת" .כמו כן ,לאורך הקמפיין קיימו חברי
הכנסת של הרשימה המשותפת עשרות כנסים ,מפגשים וחוגי
בית ברחבי הארץ המכוונים לציבור היהודי.
יצוין כי למאמצים אלה הצטרף קמפיין של הרשימה
המשותפת ביידיש ,באמהרית וברוסית ,הפונה לציבורים
המוחלשים בישראל ומדגיש את זיקתה של המשותפת
למאבקם )ר' גיליון מס'  8של "זו הדרך"(.
לאור העלייה הצפויה בשיעור ההצבעה בציבור הערבי,
מקווה הרשימה המשותפת להגדיל את כוחה ל 14-ואולי אף
ל 15-מושבים בכנסת – ובהם אחד או שניים הודות למצביעי
שמאל יהודים .יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש( ,התייחס למגמה והכריז )" :(22.2האזרחים הערבים
הפנימו שאיש לא ייתן לנו את ההשפעה שמגיעה לנו ,אז אנחנו
צריכים לקחת אותה בעצמנו .לצדנו יעמדו גם רבבות אזרחים
יהודים שמצאו בית פוליטי חדש שמבוסס על שותפות ערבית-
יהודית" .עוד הוסיף עודה" :היהודים נוהרים למשותפת,
והתקווה לשינוי מתחילה בשותפות ערבית-יהודית .יחד אנחנו
ניצור רוב אזרחי שייתן תשובה מוחצת להסתה וימחק את
המונח הגזעני 'רוב יהודי' .מי שמאמינים בשלום ,בשוויון,
בדמוקרטיה ובצדק חברתי כבר תומכים במשותפת – עכשיו
רק נשאר להם להצביע עם הלב".

אסף טלגם
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דו"ח של מרכז אדוה:
נתניהו מיטיב עם ההון
ההכנסה החודשית הממוצעת בקרב המאיון העליון של
משקי הבית שבראשם שכיר/ה עמדה ב 2018-על  139אלף
שקל – פי  8מזו של העשירון החמישי ) 17.5אלף שקל( ,ופי
 2.4מההכנסה הממוצעת של תשעת המאיונים הנותרים של
העשירון העליון ) 58אלף שקל( .כך עולה מהדו"ח השנתי של
מרכז אדוה" ,תמונת מצב חברתית  ,"2020שפורסם בשבוע
שעבר.
עוד עולה מהדו"ח ,שמחצית העובדים משתכרים פחות מ-
 7,500שקל ברוטו בחודש .על כך העיר ח"כ עופר כסיף
)חד"ש – הרשימה המשותפת(" :הקפיטליזם מייצר מעמדות
שונים :העובדים ברובם משתכרים מעט מדי כדי שבעלי הון
יגרפו סכומים דמיוניים" .מחברי הדו"ח מציינים כי תשומת
הלב הציבורית החלה להתרכז במאיון העליון ובאלפיון
העליון המרכזים בידיהם את ההון "עם צמיחתן של קבוצות
עסקיות משפחתיות גדולות ,עם גל ההפרטות של שנות ה80-
וה ,90-עם האמריקניזציה של שכר הבכירים בתאגידים
הגדולים ,עם ריבוי האקזיטים ,בעיקר בענפי ההיי-טק".
הדו"ח מערער את התפיסה השלטת בקרב הפוליטיקאים
בימין לגווניו ,לפיה צמיחה היא היעד של המשק הישראלי,
וכל עוד ידאגו בממשלה לעודד את המשק לשיעורי צמיחה
נאים ,זו תעלה את השכר של כולם ותשפר את מצבם .מחברי
הדו"ח כותבים" :רווחי הצמיחה עשויים לזרום לכיסם של
בעלי ההון יותר מאשר לכיסם של העובדות והעובדים מן
השורה .ואכן אנו יודעים כי בעשורים האחרונים ,חלקם של
העובדים בעוגת ההכנסות הלאומית מצטמק בעוד שחלקם של
המעסיקים עולה".
ניתוח של השכר הממוצע לפי לאום ,מוצא ומגדר )ברוטו,
נכון לשנת  (2018חושף פערים רציניים .כך ,למשל ,גברים
אשכנזים שעלו לארץ עד  1989עמדו בראש טבלת השכר עם
הכנסה של  18.7אלף שקל בממוצע בחודש .לעומת זאת,
ההכנסה הממוצעת של גברים מזרחים היא  14אלף שקל
בחודש ,ואילו נשים אשכנזיות הרוויחו בממוצע כ 12-אלף
שקל בחודש .שכרם החודשי של שכירים ערבים היה נמוך
משמעותית מזה של רוב קבוצות המוצא באותה שנה 8,100 -
שקל עבור גברים ו 5,700-שקל עבור נשים .בתחתית טבלת
השכר היו יהודים יוצאי אתיופיה ,עם שכר ממוצע של
 7,900שקל בחודש לגברים ו 5,600-שקל לנשים.

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

משלימה נתונים אלה השוואה בינלאומית לפיה שיעור
תוחלת העוני בישראל גבוה בהשוואה לממוצע במדינות
הקפיטליסטיות החברות בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח
כלכלי ) - (OECDכ 20%-בישראל ,לעומת כ 13%-בממוצע
ב .OECD-עוד הוסיפו מחברי הדו"ח" :תקציב המדינה צריך
לכלול מנועי שוויון ולא רק מנועי צמיחה .המדינה צריכה
להשקיע באזורים בהם המגזר העסקי אינו משקיע .על המדינה
להנחיל נורמות שכר גבוהות יותר עבור משתכרי שכר מינימום
בשורותיה .עליה לשדרג את מערכת החינוך ולהרחיב את
מערכת ההשכלה הגבוהה .עליה להתמודד עם צרכיה הגוברים
של מערכת הבריאות ולבלום את תהליך ההפרטה שלה .עליה
לפתח אופציה של דיור ציבורי בשכירות ארוכת טווח .עליה
לחזק את רשת הביטחון הסוציאלי".
לקריאת הדו"ח המלא של מרכז אדוה:
https://adva.org/he/social-report-2020

שקד מציעה לשלול
פנסיות ממהגרי עבודה
ח"כ איילת שקד ,שרת המשפטים לשעבר ומנהיגת
"ימינה" ,מציעה לשלול ממהגרי עבודה המועסקים בישראל
את זכויות הפנסיה .בפגישה עם נציגי החקלאים ומגדלי הבקר
ממרום הגליל אמרה שקד" :יצאתי באומץ נגד התנאים
הסוציאליים של העובדים הזרים על מנת להקל על החקלאים.
בנוסף ,השר בנט וכל המפלגה עומדים לצד מגדלי הבקר
במאבק מול הרשות הפלסטינית".
על כך הגיב ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפת(" :עכשיו נבטל את הפנסיה לעובדים זרים ,מחר
לערבים ,אח"כ ליוצאי אתיופיה ,ואז לכולם .ברוכים הבאים
לקפיטליזם הגזעני של שקד ושות'".

יותקנו פאנלים סולאריים
ביישובים הערביים
השבוע ) (23.2התקיימה ביוזמתי ,כנציג הרשימה המשותפת,
פגישה חשובה ומעוררת תקווה עם רשות החשמל וגורמים
מובילים בוועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות .בישיבה
הוסכם לקדם במהירות התקנה של פאנלים סולאריים בישובים
הערביים ,כחלק ממעבר לאנרגיה מתחדשת.
המשמעות של המהלך רבה – :אנו גם מקדמים מעבר
לאנרגיה ירוקה ,גם נאבקים בפועל במשבר האקלימי ,וגם
מורידים את עלויות החשמל ומונעים תקלות וניתוקים.
המהלך יבוצע באמצעות פרויקט מימון בשיתוף מפעל הפיס
וגורמים נוספים .אני מבקש להודות לשותפים להובלת
המהלך שהגיעו לפגישה חשובה זו ,בהם ספואת אבו ריא,
ראש עיריית סח'נין וסגן יו"ר ועד הרשויות המקומיות
הערביות; סלים סליבי ,ראש מועצת מג'ד אלכרום; ועלא'
גנטוס ,היועץ הכלכלי של ועד הרשויות המקומיות הערביות.
המשבר האקלימי פוגע בכולנו ,אבל בעיקר באוכלוסיות
המוחלשות .התקנת פאנלים סולאריים ביישובים הערביים
היא תרומה משמעותית של נציגי הרשימה המשותפת
למערכה לצדק חברתי-סביבתי.

עופר כסיף

מ

כלכלה 5/

התוכנית הקלקלית של הליכוד
"אל תסתכל בקנקן ,אלא בסוחרי הקנקנים" ,כתב חנוך לוין
באחד ממחזותיו .הצעתו של המחזאי המנוח טובה גם
ל"תוכנית הכלכלית" שהציגו בבורסה של תל-אביב )(16.2
ראש הממשלה בנימין נתניהו והמיועד להתמנות לשר האוצר
)"אם וכאשר"( ,ח"כ ניר ברקת .לא
הוזמן לאירוע :שר האוצר המכהן
בחמש השנים האחרונות ,משה "נטל
הראיה" כחלון.
התפאורה להצגה )לא של לוין ,זו
של נתניהו את ברקת( הייתה מתאימה
ביותר :הבורסה לניירות ערך .את
התוכנית הכלכלית של הימין שבשלטון
הציגו שני בעלי הון ,אם כי ברקת הוא
בעל הון אמיד יותר .על פי דירוג
"פורבס" ,ב 2019-הוערך הונו של
ברקת כ 500-מיליון שקל ,והוא
הפוליטיקאי העשיר בישראל.
סיסמאות רבות הופרחו באוויר
הבורסה ,לרבות "נלחם ביוקר המחייה"
ו"נוריד את מחירי הדיור"; ,הובטחו
השקעות ענק בפריפריה ובהתנחלויות
בשטחים הכבושים ,הקמת בתי
חולים ...אולם מציגי התוכנים מיעטו
לנקוב במספרים .השאלה שנשאלה
שוב ושוב " -מהו המקור התקציבי
לכיסוי ההבטחות?"  -נותרה בלא מענה .אך השאלה שלא
נשאלה היא" :מר נתניהו ,מדוע אף לא אחת מהממשלות
בראשן עמדת בעשור האחרון לא יישמה את הצעדים
המוצעים?" .נתניהו כדרכו הפטיר" :זו כלכלה חופשית ולא
כלכלה מבוססת על ההסתדרות" .אך הוא יודע היטב שאת
המדיניות הניאו-ליברלית הקיצונית שהנהיג לא ניתן היה
ליישם ללא סיועם של ראשי ההסתדרות בעשור האחרון –
לרבות יו"ר ההסתדרות הקודם ,ח"כ אבי ניסנקורן מכחול לבן.
בהצגת התוכנית הכלכלית יש חידוש מסוים :מזה כעשור
אין הליכוד מציג מצע או תוכנית כלשהי לקראת הבחירות.
זאת בדומה למפלגות החרדיות .להיעדר מצע יתרונות רבים,
ואחד מהם הוא שאפשר להבטיח ערב הבחירות כל דבר
והיפוכו – אבל הכל רשום בקרח.
ימים לאחר ההכרזה "ההיסטורית" )כדבריו של ברקת(
בדבר התוכנית הכלכלית ,רצינו ללמוד עוד על פרטיה ,אך
לשווא חיפשנו אותה באתר הליכוד .הידיעות האחרונות
שפורסמו באתר הבית של מפלגת השלטון הן מיוני 2019
ומדצמבר  .2018גם הקשה על הלשונית "בחירות "2013
שבאתר מאכזבת" :פרטים יפורסמו בקרוב" ,נכתב בהודעה
לקונית .בקרוב? נותרו רק ימים ספורים לבחירות .אולי ניתן
למצוא ולו רמז על אודות "התוכנית ההיסטורית" בדף
הפייסבוק של הליכוד או של בנימין נתניהו? לא ,גם בהם אין
כל התייחסות לנושא.
יממה לפני הצגת התוכנית בבורסה ,הציג אותה ברקת
בפורום קהלת )ר' מסגרת בעמוד זה( .שם ציין ברקת שהוגה
התוכנית הוא פרופ' מייקל פורטר מבית הספר למנהל עסקים
באוניברסיטת הרווארד.
הרווארד היא אוניברסיטה פרטית הממוקמת בעיר
קיימברידג' שבמדינת מסצ'וסטס ,והיא נחשבת לאוניברסיטה

האמריקאית הוותיקה והעשירה ביותר ולאחת הנודעות
ביניהן .פרופ' פורטר הוא "גורו" מוכר בעולם העסקים
האמריקאי בכל הנוגע בניהול תאגידים עסקיים ,והוא מחברם
של ספרים רבים בנושא .הוא אף מייעץ לתאגידים פרטיים
ולממשלות ברחבי העולם.
אך אוי לבושה – דווקא בארצות
הברית ,מגרש הבית של פורטר,
נקלעה חברת הייעוץ שהקים עם
עמיתיו לקשיים בעקבות המשבר
הקפיטליסטי שפרץ ב,2008-
ופשטה רגל באופן סופי ב.2011-
החברה "מוניטור גרופ" עסקה
בייעוץ אסטרטגי לתאגידים
ולמדינות ,בהן לוב של מועמר
קדאפי .לפי פרסומים בתקשורת
האמריקאית ,החברה פשטה רגל
בשל חובות שצברה בהיקף של
מאות מיליוני דולרים לבנקים,
לספקים ,לעובדים ועוד.
ברקת אמר בפורום קהלת כי
תוכניתו מתבססת על עיקרון
מנחה'" :יזמות ולא גזברות' ועל
זווית ראייה עסקית ,אשר תוביל
את ישראל לקחת חלק בתחרות
הגלובלית .זאת מתוך הבנה כי אנו
לא מתחרים בינינו אלא מול המדינות החזקות בעולם" .על פי
תפיסתו של השר המיועד ,ישראל היא עסק ,ומטרתו של העסק
היא להפיק רווחים במסגרת השוק הקפיטליסטי הגלובלי.

אפרים דוידי

בייבי של מיליון דולר
התוכנית הכלכלית של הליכוד היא התוכנית המפלגתית
המופרטת הראשונה בתולדות המדינה .כדרכם של נתניהו
וברקת ,כל מה שאמריקאי – טוב יותר; וכל מה שפרטי –
פעמיים כי טוב .לדידם ,אנשי מנהל עסקים בהרווארד מבינים
את האינטרסים הכלכליים של ישראל טוב יותר מאזרחיה .אבל
מתברר שגם הצגת התוכנית יקרה .לפי "דה מרקר" ),(19.2
הצגת התוכנית עלתה מיליון דולר )כ 3.5-מיליון שקל(.
לפי ברקת ,הוא גייס את הסכום משני תורמים מרכזיים
ששמם טרם פורסם )אמריקאים?( ,בטרם התמודד על מקום
ברשימת הליכוד לכנסת .במקביל ,במערכת הדיווחים של
מבקר המדינה מופיע ,נכון ליום פרסום המידע ,רק דיווח על
 300אלף שקל ,שברקת תרם לעצמו בתחילת .2019
ברקת עובד בשיתוף פעולה צמוד עם פורום קהלת ,אליו
הועברו מיליון הדולרים שגייס .קהלת ,מכון מחקר בעל
תפיסת עולם כלכלית ימנית-שמרנית ,שילם בתורו את הכסף
לפורטר ולסוקרים אמריקאים מהשורה הראשונה – אותם גם
נתניהו מכיר .אחד מראשי פורום קהלת הוא ד״ר מיכאל
שראל ,ששימש בין היתר כלכלן ראשי במשרד האוצר ,ושכתב
במסגרת תפקידו עבודת מחקר על ארגוני העובדים בישראל.
מ"מחקרו" עולה כי תפקידם המרכזי של ארגוני עובדים הוא
הפרעה למעסיקים לנהל את עסקיהם ולהגדיל את הרווחים,
וכן שיבוש התחרות החופשית וסחיטת הקופה הציבורית.

בעולם 6/
 3מיליון בני אדם לכודים במחוז אידליב; אין פתרון הומניטארי בלי פתרון פוליטי

הסלמה בלחימה בצפון סוריה
שונות .הדומיננטית שבהן היא היאת תחריר א-שאם ,שהיא
מלחמת האזרחים בסוריה נכנסת לשנתה התשיעית ,וקצה
גלגול של ג'בהת א-נוסרה הג'יהאדיסטית ,שהיא עצמה
עדיין אינו נראה באופק .בחודש האחרון גובר החיכוך בין צבא
שלוחה של אלקאעדה .קבוצה זו ופלגים ג'יהאדיסטיים אחרים
תורכיה לבין הצבא הסורי ,הנתמך בידי רוסיה .ארגוני הסיוע
אינם מוכנים לקבל את התנאים שהוסכמו באסטנה וממשיכים
הבינלאומיים טוענים שכ 900,000-פליטים נאלצו לברוח שוב
להילחם .בין הג'יהאדיסטים
ממחסותיהם ,בתנאי קור מקפיא,
ישנן גם מתנדבים במספר
בגלל ההפצצות באזור אידליב
משמעותי שהגיעו מסין,
שבצפון מערב סוריה.
מאפגניסטאן
מהקווקז,
נשיא תורכיה ארדואן איים
וממקומות אחרים בעולם
במכת תגובה על הצבא הסורי ,אם
המוסלמי .לרבים מהם אין לאן
זה לא ייסוג עד סוף פברואר
לחזור ,שכן הם צפויים
מעמדות שכבש לאחרונה במחוז
כוחות צבא תורכיה מפטרלים בצפון סוריה )צילום :ויקימדיה( לכליאה ממושכת אם ישובו
אידליב .כוחות שריון וארטילריה
לארצותיהם .מסיבות אלה,
תורכיים גדולים כבר מרוכזים
הפסקת האש ,פירוק הקבוצות
במחוז הטאי הסמוך לגבול ,וכן
מנשק כבד והרחקתן מהאזור
בשטחים בצפון סוריה המצויים
לא יצאו לפועל .בתנאים אלה
תחת שליטת תורכיה ובעלי
הסורי
הצבא
ממשיך
בריתה המקומיים.
במתקפותיו ,ורוסיה מסייעת לו
ב 5-במרס תתקיים פגישת
באמצעות מתקפות אוויריות.
פסגה בין נציגי תורכיה ,רוסיה ,גרמניה וצרפת לתכנון מפת
בדצמבר  2019נפגשו שוב נציגי תורכיה ,איראן ורוסיה
דרכים לפתרון בסוריה .תורכיה )שבשטחה כ 4-מיליון פליטים
בקזחסטאן ,אך לא הצליחו להגיע להסכמה בדבר הפסקת אש.
מסוריה( ומדינות האיחוד האירופי חוששות מגל פליטים נוסף
לאחר הכישלון הדיפלומטי ,החל הצבא הסורי ,בתמיכה
העלול להגיע לשטחן כתוצאה מהקרבות באזור אידליב.
אווירית רוסית ,בהתקפה שבה כבש שטחים בדרום אידליב.
ממשלת תורכיה נבהלה מהדרדרות היחסים עם רוסיה ,וכעת
עד כה צמצם הצבא כבר ב 20%-את מובלעת אידליב ,והוא
מנסה לתקן את יחסיה המעורערים עם נאט"ו.
מוסיף להתקדם .לאחרונה שחרר הצבא הסורי את חלקו
תורכיה התערבה בסוריה במטרה להפיל את הנשיא בשאר
הצפוני של כביש  – M5ציר התנועה המרכזי המוליך מדרום
אלאסד עוד בתחילת מלחמת האזרחים .באוגוסט  2016פלשו
סוריה לצפונה ,בין המרכזים העירוניים הגדולים של דמשק
כוחות תורכיים לשטח סוריה ,לכאורה נגד דאע"ש ,אך הם
וחלב .את פתיחתו לתנועה אזרחית מציג משטר אסד כהישג
פעלו בעיקר נגד השתלטות הכוחות הכורדיים על אזורים
משמעותי ,אך לא ברור אם זה יישאר בשליטתו אם תורכיה
שפונו מדאע"ש בצפון ובמזרח סוריה .ב 2017-הקימו
תממש את האיום במתקפת נגד.
התורכים נקודות תצפית באידליב וב 2018-הרחיבו את
בחודש האחרון נהרגו בלחימה  16חיילים תורכים וציוד
אחיזתם ברצועת שטח בעומק כ 35-ק"מ לאורך הגבול בין
תורכי רב הושמד .נראה כי מספר החיילים הסוריים שנהרגו
המדינות ,תוך שליטה על הכביש המרכזי המחבר את צפון
היה גדול בהרבה ,אם כי אין על כך דיווחים מדויקים .בהיעדר
סוריה ממערב למזרח ) .(M4תורכיה גם החלה ליישב פליטים
פתרון פוליטי באופק ,צפויה המלחמה בסוריה להמשיך
סורים באזור הכבוש ,במטרה לדלל את האוכלוסייה הכורדית
לגבות קורבנות בשני הצדדים – ויותר מכל בקרב האוכלוסייה
החיה בו.
האזרחית הנצורה במחוז אידליב.
כאשר השתלט אסד ,בעקבות התערבות רוסיה במלחמה ב-
 ,2015על מרכזי המורדים בדמשק ,בחמה ובדרעא ,נותר מחוז
אבישי ארליך
אידליב מרכז ההתנגדות האחרון לשלטון אסד .רבים ממתנגדי
המשטר ברחו לאידליב ,ואוכלוסיית המחוז גדלה ממיליון
ליותר משלושה מיליון תושבים .קשה כיום להפריד בין
לפחות  20אזרחים ושוטרים נהרגו ומאות נוספים נפצעו
תושבים ותיקים של אידליב לבין פליטים מאזורים אחרים
במהלך הפגנות בניו דלהי שבהודו – כך מסר השבוע )(25.2
ולוחמים נגד אסד ובני משפחותיהם.
דובר המפלגה הקומוניסטית – מרקסיסטית .רבבות בני אדם
במסגרת מאמצי האו"ם לסיים את המלחמה ,בשנים 2017
יצאו להפגין אתמול נגד חוק האזרחות החדש ,המפלה את
 2019ניסו רוסיה ,איראן ותורכיה לתווך הסכם הפסקת אשהאזרחים המוסלמים במדינה ונתפס כשלב נוסף במאמציה של
בסוריה ,במה שנודע כ"תהליך אסטנה" )בירת קזחסטאן,
הממשלה הלאומנית להפוך את המדינה להינדואיסטית .אל
ששמה שונה לאחרונה לנור-סולטאן( .במו"מ ,שכלל סבבים
הפגנה הצטרפו פעילי המפלגות הקומוניסטיות וארגוני שמאל
רבים ,ניסו הצדדים להגיע להסכמות בדבר הפסקת אש,
נוספים במסגרת גל המחאות השוטף את המדינה מאז ה12-
פיקוח ,פירוק מנשק ,חילופי שבויים וצעדים הומניטריים
בדצמבר .גל ההפגנות פרץ במקביל לנחיתתו בהודו של נשיא
אחרים .במסגרת תהליך זה הגיעו בספטמבר  2018הנשיאים
ארה"ב דונלד טראמפ .בנאום שנשא טראמפ במהלך הביקור
פוטין וארדואן להסכם לגבי אזור חיץ באידליב ,שבמסגרתו
חלק מחמאות למודי ושיבח את הודו על כך שהיא "מאמצת
תפקח תורכיה על הרחקת המורדים ופירוק נשקם.
את החופש ,את זכויות הפרט ואת כבודו של כל אדם".
הבעיה היא שהמורדים באידליב כוללים עשרות קבוצות

 20הרוגים בהפגנות בהודו

תרבות 7/

גידול חד בסיקור המשותפת; אבל...

ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה המשותפת ,באירוע בחירות

זינוק של ממש נרשם בהיקף הסיקור התקשורתי של
הרשימה המשותפת ,של נציגיה ושל חברי כנסת ערבים
נוספים בסיבוב השלישי של הבחירות לכנסת לעומת המצב
בשני הסבבים הקודמים – כך עולה מבדיקה שביצעה חברת
יפעת מחקרי מדיה עבור "נוכחים נפקדים" ,מיזם של "העין
השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי.
לפי הבדיקה ,שיעור הסיקור של הרשימה המשותפת וחברי
הכנסת של הסיעה בכלל סיקור הבחירות עלה ,בסיבוב
הנוכחי ,כמעט פי שלושה לעומת שני סבבי הבחירות של
 .2019עלייה חדה בהרבה ,פי עשרה ,נרשמה בשיעור
האייטמים שלא הסתפקו רק באזכור הרשימה המשותפת
והנציגים הפוליטיים של החברה הערבית אלא התמקדו
בנושאים אלה .עם זאת ,חלק הארי של האייטמים הללו שיקף
את הקמפיין השלילי של הליכוד ,אשר "הזהיר מפני הסתמכות
ממשלת ישראל" על קולותיהם של חברי-הכנסת הערבים.
על פי בדיקת חברת יפעת מחקרי מדיה ,במשך שבועיים
)בין ה 2-ל 15-בפברואר( הופיעו בתקשורת המרכזית )דפוס,
אינטרנט ומשודרת(  3,134אייטמים על הבחירות .ב 949-מהם
) (30%אוזכרו החברה הערבית או נציגיה המועמדים לכנסת.
ב 586-אייטמים ) (19%היו החברה הערבית או נציגיה הסוגיה
המרכזית שבה עסק האייטם ,או שהיו בולטים במיוחד
באייטם.
לשם השוואה ,בשבועות שלפני בחירות ספטמבר 2019
אוזכרו החברה הערבית או נציגיה ב 12%-בלבד מהידיעות על
אודות הבחירות ,ובשבועות שלפני בחירות אפריל  2019עמד
שיעור הידיעות הללו על  3%בלבד .כך ,בחודש שלפני
בחירות אפריל  2019פורסמו כ 14.5-אלף אייטמים על
הבחירות ,מתוכם רק  285התמקדו בחד"ש-תע"ל או ברע"מ-
בל"ד ובנציגיהן .בשבועיים שנבדקו במערכת הבחירות
הנוכחית ,שהסתיימו זמן רב לפני פתיחת הקלפיות ,כבר נמצא
מספר גדול משמעותי של ידיעות כאלה ,יותר מ.580-
לדברי עורכי הסקר" ,הרשימה המשותפת והחברה הערבית
כולה ,אם כן ,תופסות בסבב הבחירות הנוכחי נתח נכבד ביותר
מהשיח התקשורתי .עם זאת ,לפי ניתוח העומק של חוקרי
יפעת מחקרי מדיה ,לא מדובר בהתעניינות פתע של התקשורת
בשפה העברית בנעשה בחברה הערבית ,בבעיותיה ובתוכניות
של מפלגות שונות לפתור אותן".
פילוח של האייטמים שהתמקדו בחברה הערבית ובנציגיה
במשך ימי הבדיקה ,אותם  586אייטמים מתוך  ,3,134העלה

כי שליש מהם עוסקים באפשרות שהמשותפת תתמוך
בממשלה בראשות יו"ר כחול-לבן ,ח"כ בני גנץ .הנושא עומד,
כזכור ,בראש סדר העדיפויות בקמפיין הגזעני שמנהלים
הליכוד ומנהיגה ,ראש הממשלה בנימין נתניהו .הנושא גם
מופיע בדף המסרים שמדקלמים בכירי הליכוד ,ואף במסרים
של מפלגות ימין נוספות כגון ישראל ביתנו וש"ס בכל
הזדמנות תקשורתית שנקרית בפניהם.
כשליש נוסף מהאייטמים שהתמקדו בחברה הערבית
ובנציגיה ) (32%הוקדשו לניסיון הפסילה של ח"כ היבא יזבק
מבל"ד 12% .מהאייטמים עסקו בעסקת המאה ,ורק כ3%-
מהאייטמים עסקו במצבה של החברה הערבית בישראל.
פילוח לפי כלי תקשורת מעלה כי רשת כאן ב' של תאגיד
השידור הישראלי מובילה בסיקור; אך אם בודקים רק את
האייטמים שעסקו במצב החברה הערבית )גזענות ואפליה,
בעיות דיור ,כלכלה ,אלימות ,זהות לאומית ועוד( ,התוצאות
דומות בקרב כלל כלי התקשורת בעברית .רק אתר עיתון
"הארץ" הקדיש מקום לשאלות אלה" .ישראל היום"
ו"מעריב" הקדישו רק אייטם אחד למצב החברה הערבית ,כ-
 20%מאזרחי ישראל ,ואילו באתר "מאקו" לא הופיע אפילו
אייטם אחד על הבחירות שהתייחס לנושא זה.
חלוקת שיעור האייטמים שהזכירו את החברה הערבית
ונציגיה לפי מדיה מעלה כי בזירת הטלוויזיה "קשת" )(37%
מובילה על כאן  (35%) 11ו"רשת" ) .(32%בזירת הרדיו ,כאן
ב' ) (40%מובילה על גלי-צה"ל ).(38%
בזירת העיתונות המודפסת בשפה העברית" :מעריב"
) (38%מוביל על "הארץ" )" ,(36%ישראל היום" )(34%
ו"ידיעות אחרונות" )עם  25%בלבד( .גם כאן היומונים
הכלכליים משתרכים מאחור" :כלכליסט" )" ,(18%דה מרקר"
) (14%ובמקום האחרון "גלובס" ) ,(7%זאת על אף שהתחייב
באופן מוצהר להקדיש יותר תשומת לב למי שבדרך כלל נעדר
מהתקשורת המרכזית.

נ"ע

תערוכת ארכיטקטורה פורנזית
בגדה השמאלית בתל-אביב
קבוצת המחקר "ארכיטקטורה פורנזית" מציגה בימים אלה
תערוכות בציריך ,בבזל ,בפילדלפיה ,בלובליאנה ,בגטבורג
וברמאללה .עד היום הקבוצה לא הציגה בישראל ,מלבד
ביישוב הבדואי הלא מוכר אל־עראקיב .אך בעקבות שיתוף
הפעולה עם "שוברים שתיקה" מתוכננת תערוכה במועדון
"הגדה השמאלית" בתל אביב ,אותה יאצרו הצלם מיקי קרצמן
והבמאי אבי מוגרבי.
יצוין שהאדריכל פרופ' איל ויצמן ,העומד בראש הפרויקט,
לא הורשה להיכנס השבוע ) (24.2לארצות הברית לטובת
פתיחת שתי תערוכות של קבוצת המחקר שלו במיאמי ובסן
פרנסיסקו .בין היתר עסקה הקבוצה בניתוח הריגתו של המורה
יעקוב אבו-אלקיעאן ,תושב הכפר הערבי-בדואי הלא מוכר
אום אל-חיראן ,בידי שוטרים.
כפי שנחשף בסוף השבוע האחרון בשידורי "כאן" ,אבו-
אלקיעאן איבד דם רב לאחר שנורה בידי שוטרים באוגוסט
 .2017באותה תקרית נפצע מאלימות השוטרים יו"ר הרשימה
המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(.

במאבק

הפעיל נגד הכיבוש ועובד "הארץ" יונתן פולק נחקר השבוע
) (24.2במשטרת מחוז תל אביב "בחשד להסתה לאלימות
ולטרור" ,בעקבות מאמר שכתב ב"הארץ" .החקירה הפלילית
מתנהלת באישור הפרקליטות ,ולאחר שהיועץ המשפטי
לממשלה הודיע בשבוע שעבר על פתיחתה .החקירה נפתחה
בעקבות דברים שכתב בטור תחת הכותרת" :מדוע אני מסרב
לשתף פעולה עם בית המשפט" .ממלא מקום היועמ"ש ,רז
נזרי ,החליט כי אין מקום לפתוח בחקירה נגד עיתון "הארץ"
או עורכיו.
במאמר ,שלדברי מערכת העיתון "עלה בטעות לאתר
בגרסה לא ערוכה" ,כתב פולק" :כן ,עלינו לחצות את הקווים
ולהפר את החוק .למרות המחיר ,עלינו להצטרף אל ילדי
האבנים ובקבוקי התבערה .עלינו לצעוד בעקבותיהם".
משפטים אלה הוסרו מהמאמר זמן קצר לאחר פרסומו באתר,
ולא הופיעו בגרסה המודפסת בעיתון .עורכת דינו ,גבי לסקי,
מסרה" :המהירות יוצאת הדופן שבה הורתה לשכת היועמ"ש
לחקור את יונתן פולק ,וזימונו המהיר בידי המשטרה,
מעוררים חשש כבד שגופי החקירה נכנעו ללחצים פוליטיים
מצד הימין".
פולק השתחרר בשבוע שעבר ממעצר ,אחרי שהיועמ"ש
הורה לעכב את ההליכים המתנהלים נגדו ונגד שני פעילים
נוספים ,בנימוק שאינם תקינים.

הישג לרשימה המשותפת
בכנסת :יוקפא חוק קמיניץ
ועדת הכספים של הכנסת החליטה השבוע ) (25.2להמליץ
על הקפאת ההליכים במסגרת חוק קמיניץ .ח"כ יוסף ג'בארין
)חד"ש – הרשימה המשותפת( מסר בתום הדיון" :נפעיל את
מלוא כוחנו כדי להשפיע ולבטל חוק גזעני זה .רק המשותפת
באמת דואגת לאינטרסים של הציבור הערבי ,בזמן שמי
שחוקק את החוק ופעל להריסת בתים – מנסה עכשיו נואשות
לפנות לציבור הערבי".
יצוין שבדצמבר האחרון נערך בכנסת כנס נגד תיקון מס'
 116לחוק התכנון והבנייה )״חוק קמיניץ״( ,אשר מחמיר
ומרחיב את הענישה הדרקונית על הבנייה הלא מוסדרת .החוק
הוביל לאכיפה דורסנית ופוגענית ,לצמצום שיקול הדעת של
בתי המשפט ולפגיעה בסמכויות של גופי התכנון המקומיים.
הכנס נערך ביוזמתם של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת
ג'אבר עסאקלה ואוסאמה סעדי ,יחד עם חברי כנסת מסיעות
נוספות ,בהשתתפות ראשי רשויות מקומיות ערבים ויהודים,
נציגי ועדות עממיות וארגוני זכויות אדם.

חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
משתתפת בצערם של ישי מנוחין ובני משפחתו
במות אמו

פרופילים מזויפים נגד המשותפת
פייסבוק הסירה בשבועת האחרונים  30פרופילים מזויפים
שעסקו בהפצה של תכנים ומסרים הקוראים להחרמת
הבחירות בציבור הערבי .זאת בעקבות פניית הארגון "הבלוק
הדמוקרטי" ,העוסק באיתור מגמות אנטי-דמוקרטיות בחברה
הישראלית .בסבב הבחירות הקודם הוסרו מפייסבוק 82
פרופילים מזויפים שפעלו לדיכוי הצבעה .כך מסר השבוע
) (25.2האתר "וויינט".
בשבוע שעבר העביר הארגון רשימה של  32פרופילים
החשודים כמזויפים ,וזאת לאחר עבודת ניטור מאומצת.
הפרופילים עוררו את חשדם של חוקרי "הבלוק הדמוקרטי"
בשל תמונות ,בחירת שם ותגובות יזומות הממעיטות
בחשיבות תהליך ההצבעה עצמו ,מציפות ייאוש כללי
ומכוונות גם כלפי ראשי הרשימה המשותפת.
לדברי הארגון ,חלק גדול מהפרופילים עסקו בהפצת
המסרים בעמוד הפייסבוק של יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ
איימן עודה )חד"ש( ,אולם לא ברור מי עומד מאחורי
הפעולה" .בשתי מערכות הבחירות האחרונות הוביל הבלוק
הדמוקרטי להסרה של  112פרופילים מזויפים שעסקו בקידום
של דיכוי הצבעה בחברה הערבית ,ואין ספק שמאמצי הדיכוי
ממשיכים גם כעת" ,אמר מורשד ביבאר ,שהוביל את התחקיר
מטעם הארגון" .אני קורא לציבור לפקוח עיניים ולהבין שיש
מי שרוצה לזרוע ייאוש פוליטי ולצמצם הצבעה".

חד"ש  -תל אביב
אירוע לציון יום האישה הבינלאומי:
נשים מנהיגות מאבקי עובדות ועובדים
בהשתתפות :ענבל חרמוני ,מלכה בוטבול,
אנג'ל חדאד ומייסם ג'לג'ולי
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תנועת הנשים הדמוקרטיות בישראל )תנד"י(

אירוע פוליטי ותרבותי לציון ה 8-במארס –
יום האישה יתקיים בשבת  7.3בכפר יאסיף
בהשתתפות :מזכ"לית תנד"י פתחיה סגיר ,מזכ"ל מק"י
עאדל עאמר ,ח"כ עאידה תומא-סלימאן ,ראש מועצת כפר
יאסיף שאדי שווירי .הנחייה :ערין עאווידה עוואד

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
במוצ"ש ,29.2 ,לא תתקיים הקרנת סרט בשל
ההיערכות לבחירות
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