חברות וחברים יקרים,
תם מושב הקיץ של הכנסת ,והגיעה העת לסכם את החודשים האחרונים ,שהיו ,כצפוי למקום בו אנו
חיים  -סוערים ומפתיעים .אמנם סדר היום הציבורי משתנה כהרף עין ,אך במושב הזה להזכירכם
התחוללו שינויים פוליטיים אדירים – כניסת ישראל ביתנו לממשלה והתפטרותם של יעלון וגבאי עקב
כך .אבל ,הכלבים נובחים והשיירה עוברת ,וכעת לפנינו מציאות פוליטית נפיצה ואחרת לעמוד מולה.
אני כותב אליכם ואליכן כדי לאפשר לכם ולכן הצצה לעשיה הזו ,אבל רגע לפני שנסכם חשוב לי
להתייחס לועידת המפלגה האחרונה.
מפלגה
עוד בטרם נקבע מועד הועידה ,העברתי לכמה מאלפי חברי המפלגה ,איתם אני שומר על קשר רציף
באמצעות המייל שאלה ,בה ביקשתי לדעת מתי לדעתם צריכים להתקיים הפריימריז לראשות
המפלגה.
כ  90%-מהמשיבים ענו כי הבחירות צריכות להתקיים עד תחילת ( 2017מתוכם הרוב היה בעד עד
סוף  .)2016נתונים אלו שאינם משתמעים לשתי פנים תאמו את תחושת הבטן שלי שיש לערוך את
הבחירות ליו"ר המפלגה בסוף מרץ  2017וזאת משני טעמים .ראשית חוקת המפלגה מחיבת תקופת
אכשרה של ששה חודשים ואם נוסיף לכך כמינימום חודשיים ימים לפקוד חברים חדשים למפלגה זה
מצטבר לשמונה חודשים קרי  .31/3/17בנוסף תאריך זה הנו לאחר התאריך האחרון לקביעת
המועמדים ליו"ר ההסתדרות ,כך שאם היה חשש למישהו שיהיו מועמדים/ות גם לראשות המפלגה
וגם לראשות ההסתדרות ,תאריך זה לא מאפשר זאת .מכיוון שמזכירות המפלגה החליטה שלא
לאפשר הגשת הצעה נוספת למועד הבחירות מעבר להצעתו של היו"ר והמזכ"ל ,החלטתי שהמינימום
ההכרחי בכדי לשמור על כללים דמוקרטיים בסיסיים הוא שההצבעה בועידה תהיה חשאית .זה הוביל
אותי (יחד עם שלי ואראל) לפנות למזכירות המפלגה ולבקש כי ההצבעה על ההצעה היחידה לקיום
הבחירות ליו"ר תתקיים באופן חשאי .לצערי המזכירות סרבה לבקשה וחייבה אותנו לפנות למוסד
לברור עתירות שחייבה את המזכירות לערוך בחירה חשאית .מדוע הייתה צריכה המזכירות לסרב
מלכתחילה באופן כוחני לבקשה לגיטימית אינני יודע וחבל .ההצעה היחידה שעמדה לבחירה ,הצעתו
של היו"ר הרצוג התקבלה ,ואני מניח שכידוע לכם מועד הבחירות נקבע ליולי .2017

גם בבחירות ב ,2013-כאשר הרצוג ביקש לקיים בחירות חשאיות באותו נושא ,בעוד שלי הייתה יו"ר
המפלגה ,הצטרפתי לדרישתו זו .ובהקשר זה ,יש מי שמנסים להדביק אותי פעם למחנה כזה ופעם
לאחר .אני לא במחנה של בוז'י ולא במחנה של שלי ,מבחינתי המחנאות הזו היא היסטוריה ,אני
במחנה של מפלגת העבודה ואני גאה להיות חבר במפלגה דמוקרטית .המאבק על הדמוקרטיה
במדינת ישראל יתקיים רק מתוך מפלגה ששומרת בחירוף נפש על הדמוקרטיה שלה.
מעגלים מתרחבים
כזכור ,עם התנעת פרוייקט "מעגלים מתרחבים" בהובלתה של ח"כ מיכל בירן ,לקחתי על עצמי את
קשירת והידוק הקשר עם הקהילה האתיופית .לפני מספר ימים פורסם דו"ח הועדה למיגור הגזענות
נגד יוצאי אתיופיה שמעלה שאלות קשות ,בעוד המשטרה עונה להן בתשובות אטומות .מרפרוף
ראשוני בדו"ח הנתונים המוצגים בו מזעזעים  -בשנת  2015היה אחוז כתבי האישום נגד אזרחים
יוצאי אתיופיה גבוה יותר מפי שניים משיעורם באוכלוסייה ,הנכונות לקליטת יוצאי אתיופיה בעסקים
היא בשיעור הנמוך ביותר ולמרות שיוצאי אתיופיה מהווים כ 2%-מאזרחי ישראל ,הנוכחות שלהם
במדיה עומדת על  0.3%מהכתבות באמצעי התקשורת  .אני משתדל להוות כתובת ליוצאי העדה
האתיופית כמעט בכל נושא הקשור בעדה ,מפגישות עם צעירים ישראלים יוצאי העדה דרך
השתתפות בליגת הכדורגל של צעירים בני הקהילה (כן ,יש ליגה כזאת) ועד לדיון מהיר בכנסת כנגד
ההחלטה שלא להאריך את כהונתו של הרב הדנה ,רב הקהילה האתיופית בישראל (שלאחר דיון
שיזמתי בכנסת בנושא הצלחנו להאריך את תקופת כהונתו) .בנוסף ,השתתפתי בדיון שהתקיים
בכנסת על מעמד הקייסים .לאולם הדיונים הגיעו עשרות קייסים ורבנים של הקהילה האתיופית
שדורשים דבר אחד – שיוויון .בהתייחס לכל אלו ,אני שואל  -איך יתכן שהמסע הארוך של בני
הקהילה ארצה עדין לא תם ,וגם ב 2016-המאבק לשוויון בחברה הישראלית נתקל לא פעם בתקרת
בטון? דבר אחד אני מבטיח ,למסע הזה אני שותף מלא ולא אחדול עד שלא נביא לשינוי של ממש.

ועדת חוץ וביטחון

אני מניח כי אתם זוכרים כי אני מוביל ומרכז בסיעת מפלגת העבודה בכנסת את כל מה שקשור
בנושאים הביטחוניים .במסגרת זו ובין היתר ,אני חבר בועדת חוץ וביטחון ,יו"ר ועדת המשנה
(ועמ"ש) למכונות צה"ל ובט"ש ,חבר בועמ"ש למודיעין ,בועמ"ש לתפיסת הביטחון ,בועמ"ש לסייבר,
בועמ"ש למשאבי אנוש ,בועמ"ש ליחסי חוץ ומשקיף בועדה המשותפת לתקציב הביטחון .הפעילות
בועדות משנה אלו היא חסויה ולכן אינני יכול לפרט את עיסוקי בהן.
חוק הגדר
לקראת סיום מושב הקיץ הגשתי ,יחד עם  22ח"כים מהסיעה שהצטרפו אלי ,את "חוק הגדר" שיחייב
את ממשלת ישראל להשלים את בניית גדר הבטחון סביב יהודה ושומרון .הצעת החוק הזו היא אחת
ממספר הצעות חוק אחרות שהגשתי ושהייתי שותף להן במהלך המושב.
ממשלת ישראל נמנעת מלקבל החלטה על סיום בניית הגדר מטעמים פוליטיים ומפקירה בכך את
ביטחוננו .רק לאחר עוד פיגוע רצחני היא נאלצת להכריז על בניית עוד מקטע קטן של הגדר  -ולכן מי
שקובע למעשה את קצב בניית הגדר בדם שלנו ,הם המחבלים .באופן הזה הגדר סביב יהודה
ושומרון נראית יותר כמו שמיכת טלאים מאשר פרויקט לאומי שהיה אמור להסתיים כבר לפני עשור.
כיום קיימות  4פרצות בגדר סביב יו"ש  -ובגל הטרור האחרון שליש מהמפגעים עברו דרך הפרצות
הללו .שנים מהמפגעים הם אותם מחבלים מהפיגוע במתחם שרונה ,בו נרצחו  3ישראלי .מיד עם
תחילת מושב החורף נקדם את הצעת החוק ונעלה אותה להצבעה.

חוק נוסף שהתחלתי לקדם במושב זה הוא "חוק היתומים" שמטרתו להטיב את התנאים הניתנים
עבור יתומי צה"ל .במסגרת ההצעה הטבות רבות שניתנות היום עד גיל  30ינתנו עד גיל ( 35הטבות
לדוגמא שקשורות ללימודים ,פיתוח עסק וכד') .כמו כן ,שיפור תנאים במספר תחומים כמו לדוגמא
עדכון סכום התמיכה בהוצאת רישיון נהיגה.
 40שנה למבצע אנטבה
לפני  40שנה טסתי בבטן קרנף (מטוס הרקולס) לחלץ את בני הערובה הישראלים שנחטפו לאנטבה
ולפני כחודש טסתי בהזמנת הרמטכ"ל עם משלחת צה"ל כדי להשתתף בטקס לציון  40שנה לאותו
מבצע נועז .לפני  40שנה טסתי לאנטבה כדי לבצע משימה לאומית  -ביטחון מדינת ישראל ,ושוב
טסתי לאנטבה ,משום שאותה משימה  -ביטחון מדינת ישראל ,הייתה ותישאר משימת חיי.
בקישור הזה מופיע הסיפור שלי במבצע אנטבה ,כפי שפורסם ב"מבצע יונתן בגוף ראשון" – לוחמי
סיירת מטכ"ל מספרים על הקרב באנטבה .השם שבחרתי לסיפור שלי הוא "לא רואים בעיניים או 48
שעות לאנטבה ובחזרה ".
חשוב לי לציין שהייתי חלק ממשלחת צה"ל לאנטבה ולא חלק ממשלחת ראש הממשלה .לרגע עלה
בי הספק האם עלי לטוס לאנטבה ,אך לאחר שקיבלתי הזמנה מהרמטכ"ל להיות חלק ממשלחת

צה"ל ומתוך ההכרה שאסור למחנה שלנו בשום פנים ואופן לשחק לידי הימין ולוותר על חלקנו
ההיסטורי והנוכחי במאבק על ביטחון מדינת ישראל החלטתי להענות להזמנה.

כאן בתמונה מראש מגדל הפיקוח בשדה התעופה באנטבה אלוף מיל .דורון אלמוג שהיה בזמנו
מפקד סיירת צנחנים ,טל ורדי שהיה סגנו של דורון ,סגן הרמטכ"ל יאיר גולן ואני.
מפקדים למען בטחון ישראל
יזמתי בכנסת מפגש בשיתוף ידידיי אלוף (מיל ).אמנון רשף ,ראש המוסד לשעבר ,שבתאי שביט
ומ"מ ראש השב"כ לשעבר ,אריה פלמן מתנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל" .המפגש עסק
בתכניתם המדינית "ביטחון תחילה" ובאפשרויות המדיניות-בטחוניות העומדות על הפרק עבור מדינת
ישראל.
בשנים האחרונות ,בין היתר ביוזמה שלי ,מתפתח שיח ובו עולים תרחישים נוספים ,אפשרויות
מדיניות ובטחוניות נוספות ואני מאמין כי עצם קיום השיח הזה הוא דבר חשוב ומפרה .אבל השיח
מתקיים בתנועות אזרחיות שונות ובאופוזיציה ולא בממשלת ישראל ,שמסרבת לקיימו .אני מאמין
בתהליכים שיוצרים פוטנציאל למציאות אחרת ,אני מאמין שזה בידיים שלנו ,אני מאמין לאנשי
הבטחון של "מפקדים למען ביטחון ישראל" ,שבטחון המדינה יקר להם יותר מכל ונאבקים מידי יום
כדי לייצר מציאות טובה יותר במדינת ישראל ,כי הם כמוני מאמינים שאפשר.
יש מה לעשות וצריך להמשיך להיאבק.

פגישתי עם גנרל סעודי  -אנואר אנשקי
בפגישתי עם הגנרל אנואר אשקי ,נציג בית המלוכה הסעודי ויו"ר המרכז הסעודי למזה"ת ,אמרתי כי
נדרשים מנהיגים גדולים משני הצדדים כדי לכונן הסכם שלום.
כאלו היו בגין וסאדאת שחתמו על הסכם השלום עם מצרים ,ורבין וחוסיין שחתמו על ההסכם עם
ירדן .
אם נמתין למנהיגים כאלו אצלנו ואצל הפלסטינים נמצא עצמנו "מנהלים" את הסכסוך עוד שנים
רבות ,ו"הניהול" הזה עבר כבר מזמן ממשהו שאנחנו מנהלים למשהו שמנהל אותנו .אני מאמין
בליזום תהליך שיצור מציאות אחרת ,כדי שזו תוביל את הצדדים להיפרדות ולאחר מכן לשלום.
ביצירת תהליך כזה ובקידומו אמרתי לנציג בית המלוכה הסעודית שיש לערב הסעודית חלק חשוב
ואפילו מרכזי ואכן ,גנרל אשקי הסכים איתי.

אמשיך לעדכן אתכם ואתכן בעשייתי,
אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי >>/ http://omerbarlev.co.il/he
לעקוב אחרי בפייסבוק >> https://www.facebook.com/barlev.omer/?fref=ts
ובטוויטר >>https://twitter.com/omerbarlev?lang=he
ולראות את הסרטונים האחרונים שהעלתי לערוץ היו-טיוב שלי:
בראיון לאראל סג"ל על ועידת המפלגה>> https://www.youtube.com/watch?v=lqJB-nR82EI
בנאום במליאה על "חוק זכויות החולה" שהגשתי>>
https://www.youtube.com/watch?v=PgsnZC3cshw
בראיון בפגוש את העיתונות מול השר צחי הנגבי על האם אפשרי למוטט את החמאס>>
https://www.youtube.com/watch?v=GOcV3b4uHRA

תודה לכם ולכן על תמיכתם בי,
עמר.

