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״הפוליטיקאיםשומרים
ליף:
ופני

תובן״
חזון,אין
עלהכיסא .אץ
הילה

תירוש מקדימה ומנכ״ל
להעצמת האזרח ,יובלליפקין.
יניבהקביל בין המטרות שלמפל־
$TS1$מפלגתו$TS1$
גתו
$DN2$מפלגתו$DN2$לבין אלה שלליף ושל המחאה
האנשים
החברתית .לדברי יניב,
שיצאו למחות ברחובות הם חברי
מי שאינם
״מפלגת המיואשים״
המרכז

ויסברג

״הפוליטיקאים
^£
""תירוצים .הגענו למצב
היום שבבר איןלגו ציפיות מהם.
הם עסוקים בלשמורעל הכיסאות
שלהם בכנסת ,קדנציה אחרי קד־
$TS1$קדנציה$TS1$.
$DN2$קדנציה $DN2$.כשאני מסתכלת על הקמ־
$TS1$הקמפיינים$TS1$
נציה.
פיינים
אין חזון,
$DN2$הקמפיינים $DN2$של הבחירות
מוכרים

יודעים למילהצביע כיום .״הב־
$TS1$״הבעיה$TS1$

$DN2$״הבעיה $DN2$בישראל
עיה
ממיליון
הייאוש של יותר
באמת מצע״ ,כך
אין תוכן ,אין
דפני ליף צילום :אוליבייה פיטוסי
אחתהמפלגותהגדולות היא ׳מפ־
$TS1$׳מפלגת$TS1$
מחאת קיץ 2011
אמרהמובילת
יותרממיליון
$DN2$׳מפלגת $DN2$המיואשים׳
לגת
זאתמנבחריו״.
לין? ,בכנס ״ממחאהלשינוי
דפני
שיטת הממשל״ ,שנערך על ידי
איש 28 ,מנדטים ,שלא יודעים
ליף הדגישה כי היאמעוניינת
$TS1$מבפנים $TS1$.למי
המרכז להעצמת האזרח במרכז לחיות בישראל ולשפר אותה מב־
להצביע .אנחנו ,כמו דפניליף,
$DN2$מבפנים $DN2$.אחת הבעיות של המדינה ,מציעים לפרק את השיטהולשמור
פנים.
האקדמי למשפטועסקים.
על המחאה״.
$TS1$הסתייגות $TS1$לדבריה ,היא מגזרים שדואגים אך
ליף הביעה באופן עקבי הס־
אמרה כי ״רוב מדינת
גרמן
לאינטרסים הנקודתייםשלהם.
ורק
מהאפשרותלהיכנסלפו-
תייגות
$DN2$הסתייגות$DN2$
ליטיקה ,בניגוד לחבריה למחאה לדבריליף ,״הסקטורים הצרים בי־
$TS1$בישראל $TS1$,ישראל בער מרבית הנושאים שעל
סדר היוםבישראל .יש קונצנזוס
$DN2$בישראל $DN2$,דוגמת החרדים ,עושים את
סתיו שפיר ואיציקשמולי ,שה -שראל,
אינה היציבות,

אלא

אזרחים.

תברגו

במקומות גבוהים

ברשימת

מה

שהם

מש־
$TS1$משרתים$TS1$
אמוריםלעשות

רתים
מפלגתהעבודה .זאת ,אףשקיבלה,
$DN2$משרתים $DN2$את הציבור שלהם .הבעיה

סביב הפעלת

תחבורה

ציבורית

בשבת ,נישואים אזרחיים,

שירות

את

שווה בצבא,
לימודיליבה במערכת

בהם שוב.

שוויםלזכאות

לטענתה ,הצעות מכמהמפלגות.
שהאנשים האלה
מי שיגרום להםלבחור
על השאלה אם צריך לשנות
את שיטת הממשל בישראל השי־
$TS1$השיבה$TS1$
כששר הפנים עובדבשביל הציבור לדיור ציבוריועור.
״כיצד ייתכן שאם רוב הצי־
$TS1$הציבור$TS1$
שלובלבד,ולא בשביל כלל אזרחי
שיטת
$DN2$השיבה$DN2$ליף :״איני נגר שינוי
בה
$DN2$הציבור $DN2$בעד ,שום דבר לא קורה? כי
בור
הממשל ,אך אני חושבת שהשינוי ישראל ,הוא לא צריךלהיות שם״.
צריך להתחיל במתן כבורלבוח־
$TS1$לבוחרים$TS1$.
ממשלות ישראלתלויות במיעוט
בנוסףלליף ,נכחובפאנלעו״ד
אלדד יניב,יו״ר מפלגת ארץ חד־
$TS1$חדשה$TS1$,
$DN2$לבוחרים$DN2$.שליחי הציבור צריכים לתת
רים.
והן נסחטות מרי חודש בחודשו.
את זה צריךלשנות״.
$DN2$חדשה$DN2$,יעל גרמן מיש עתיד ,רונית
שה,
לציבור ,והציבור צריךלדרוש
זאת
משרתים

החינוך ,קריטריונים

