
  
  

  

  

  , לרבות ילדים,  עשרות אזרחים פלסטיניםכי הרג, קובעחדש ח "דו

  מגיע כדי פשעי מלחמהה,  המקרים הרג מכווןכמה בהיה
  
  

  
 ארגון זכויות )27.2(רסם בשבוע שעבר יפשח "    הדו

ל משתמש "קובע כי צה, "אמנסטי אינטרנשיונל"האדם 
ת ומאשים את מדינ, בכוח מוגזם ברחבי הגדה המערבית

. ישראל בהענקת חסינות לחיילים אשר פגעו בחפים מפשע
כי חיילים ישראלים הפגינו זלזול בוטה , ח"עוד קובע הדו

, לרבות ילדים, בחיי אדם והרגו עשרות אזרחים פלסטינים
באמנסטי אינטרנשיונל קראו  .בשלוש השנים האחרונות

  .לקיים בדיקה עצמאית של מות הפלסטינים
שימוש ישראל בכוח : קלה על ההדקאצבע  "–ח "הדו    

 מתאר שפיכות דמים והפרות –" מופרז בגדה המערבית
, בכל המקרים שבדק אמנסטי. זכויות אדם גוברות

איימו ידי חיילים ישראלים לא ורו למוות בהפלסטינים שנ
ישנן ,  מהמקריםכמהב. חייהם לע ישיר ומיידי באופן

עד  אשר מגיע ,ראיות לכך שהם היו קורבנות של הרג מכוון
  . כדי פשעי מלחמה

 אזרחים 22אמנסטי תיעד בשנה שעברה הרג של     
 מהם היו בהקשר של 14לפחות , פלסטינים בגדה המערבית

לפחות ארבעה ו, 25רובם היו צעירים מתחת לגיל . הפגנות
 261 לפחות ,בשלוש השנים האחרונות. היו ילדים

 ירו חיה שנפצעו קשה מאש,  ילדים67לרבות , פלסטינים
  . ישראלים בגדה המערביתחיילים לעברם 

  

.   היו מבישות–ח אצל מנגנוני הכיבוש "    התגובות לדו
חוסר "ל ובמשרד החוץ מייחסים לארגון אמנסטי "בצה

פני בהבנה מוחלט של האתגרים המבצעיים העומדים 
יידוי אבנים והפגנות אלימות "ובצבא טוענים כי , "ל"צה

  ".פניהםבל ניצב "ים המבצעיים שצה רק חלק מהאתגרםה
  

הוא כי בני אדם ,     אבל מה שבצבא מסרבים להבין
, "אתגר"זה לא ". אתגרים מבצעיים"הדורשים חירות אינם 

 47 תחת כיבוש צבאי מזה חיאלא עם ה, "מבצע"זה לא 
 –אלימות - בעיקר בדרכים עממיות ובלתי–והנאבק , שנים

ה אשר תקום בצד למען הזכות להגדרה עצמית במדינ
וכל עוד קובעי המדיניות בישראל יתעקשו . מדינת ישראל

מציאות הדמים בארץ תמשיך למלא , שלא להבין זאת
  .חות מבעיתים נוספים"דפים על גבי דפים בדו

  לנאבקות לשוויון ולשלום
  

  ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  יום האישה הבינלאומי,  במארס8- לרגל ה
  

שבה ומדגישה ) י"מק(    המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
כי המערכה לשוויון האישה , 2014ביום האישה הבינלאומי 

 תמערכתמחייבת להגן על רשת הביטחון הסוציאלי ועל 
;  הן נשיםן ורוב צרכניהןשרוב עובדיה, הבריאות הציבורית

להרחיב את חוק חינוך חינם כך שיחול גם על פעוטות מתחת 
לדאוג ; להקפיד על יישום חוק שכר מינימום; יל שלושלג

להגן על ; ובעיקר ביישובים הערביים, לעבודה למובטלות
ולשפוט בחומרה , הטרדה מינית והדרה, נשים מפני אלימות

  ".כבוד המשפחה"לרבות כאלה שעילתם , מעשי רצח
     ממשלת הימין בראשות נתניהו מרחיבה את המתקפה על 

ישנה -  ובכלל זאת באמצעות ההצעה החדשה,זכויות הנשים
וזאת מבלי לדאוג למקומות עבודה , להעלאת גיל הפרישה

  .לנשים בגיל מתקדם
    המערכה לשוויון האישה בכל התחומים היא מרכיב מהותי 

נגד , נגד מגמות פאשיסטיות, במערכה נגד כל צורות האפליה
ולהגנת החירויות , פונדמנטליסטית-כפייה דתית

  .רטיותהדמוק
לכל , י לכל ארגוני הנשים"    ביום האישה קוראת מק

להגביר את המערכה נגד האיום של סיבוב , שוחרות השלום
ולהגדלת התקציבים לפינוי כל ההתנחלויות , מלחמתי נוסף

שלום אמת לא יושג . האזרחיים על חשבון התקציב הצבאי
 כינון מדינהאלא ב, שרוקח שר החוץ קרי, בעסקה אמריקאית

 4-בקווי ה, שבירתה ירושלים המזרחית, פלסטינית עצמאית
  . בצד ישראל, 1967ביוני 

י ומעלה על נס את התרומה " שבה מק2014    ביום האישה 
של כלל הנשים , ש"של חברות חד, החשובה של חברותיה

של עובדי , של הרופאים, המעורבות במאבקים של האחיות
לל הארגונים של כ, של העובדות הסוציאליות, מגדל

  .הנאבקים לחברה שוויונית ולשלום צודק

  2014 מארסב 5, 10    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 פה זה לא אמריקה
איננו , א לא זכות מוחלטתובמדינת ישראל חופש הביטוי ה"

היה נפסל בדין  – קריאה לחרם על רקע לאומי. ב"בארהכמו 
 ".האמריקאי

   ,"חוק החרם"נציגת הפרקליטות בעתירה נגד (

 )16.2, ץ" בבגבדיון, ד יוכי גנסין"עו

 

 אמריקה זה כאן
דרושה לנו תקשורת חזקה ועצמאית אשר מסוגלת לספק לנו "

 ".מידע מלא על אויבי התרבות המערבית
 מממן הפרס הישראלי לביקורת התקשורת ', קנת אברמוביץ(

   ,"האגודה לזכות הציבור לדעת"מעניקה מדי השנה ש

 )17.2, "העין השביעית"

 

 הקיבוץ הארצי של 'המולדת השנייה' –אמריקה 
סאסא עוסקים בבנייה מואצת של שכונת מגורים בקיבוץ "

מדובר במחווה . 'ווקר בוש' ורג'ג'חדשה לחברים ששמה 
שכניסתו , ב" של ארה43-הנשיא ה, בוש הבן' ורג'לג

 ".למלחמה בעיראק ובאפגניסטן העשירה מאוד את הקיבוץ
 )17.2, "ידיעות אחרונות"המדור הכלכלי של (

  

 עבד כי ימלוך
הופיע בפני מועצת , מונה לתפקידולפני ש, השר בנט"

 ".'אני אהיה עבד שלכם': התעשיינים ואמר בקול ברור
 )20.2, "כלכליסט", ל התאחדות התעשיינים אמיר חייק"מנכ(

  
 השביתה בהדסה אסורה על פי ההלכה

השביתה בהדסה מהווה צעד שיש בו כדי לפגוע באופן "
זכות  ועל כן מצמצמת ההלכה את ,קשה במעסיקים ובציבור

 ".זו שביתה פראית המנוגדת להלכה. השביתה
  )19.2, "כיכר השבת", הרב שלמה אישון(

  

 העובדות לא צריכות לבלבל אותו
 "? מיליון עניים1.8האם באמת יש בישראל "

  )18.2, "הארץ", ר הוועדה  לחקר העוני "יו, אלי אלאלוף(

  

 מיהו גוי
, 'ל גוייםבית ש '– ר הרב עובדיה אמר על הבית היהודיכאש"

 ".הגויים היו צריכים להיעלב
 )19.2, "כיכר השבת", ס"ש, כ איציק כהן"ח(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 גם אדישות היא החלטה פוליטית
בעקבות פרשת המורה אדם ורטה מתיכון אורט בקרית     

האם הוא ? מהו חינוך פוליטי: לדיון השאלהעלתה , טבעון
ל " כי בחוזר המנכ,מן הראוי לציין ?לגיטימי ומהם גבולותיו

י "ח מרדכי קרמניצר שאומץ ע" ובדו,של משרד החינוך
 כי מותר למורה ,ראוי להבהיר: "זו הלשון כתוב ב,המשרד

 ובלבד שאין הוא מקנה ,לנקוט עמדה בנושא שנוי במחלוקת
  ".לעמדתו מעמד של עמדה מחייבת

ינוך  בין ח,רשת אורט ומנהליה לא עושים את ההבחנה    
שכן כל מעשה , בעוד הראשון חיוני. פוליטי לחינוך מפלגתי

 וכל תוכן לימודי יש בו השקפת עולם ,חינוכי הוא פוליטי
הרי אין להטיף ולהציג מפלגה כלשהי כעדיפה על , פוליטית

 .ס"האו ליזום פעילות מפלגתית כלשהי בין כותלי בי, רעותה
 –ניהול ופיקוח , חינוך, במשך כארבעים שנות הוראה    

, תוך הצגת העמדות השונות, עסקתי בחינוך פוליטי
תוך ניהול דיון מפרה בכיתות והצגת , הפרשנויות השונות

הרביתי לכתוב על עמדותיי  .ההסכמות וההתנגדויות השונות
  . ותלמידיי ידעו על השקפות עולמי,  בעיתונותבמאמרים

, מורים שאינם מביעים עמדה פוליטית כלשהימרבית ה    
 ואשכן הם מיישרים ביודעין , טיקה בפולי אף הםעוסקים

גם אדישות היא החלטה . המשטר הקייםיודעין קו עם בשלא 
 .פוליטית

 יפו-אביב-תל, דן יהב
  
  
  
  
  
  
  

        

  התרגיל
. נערך פעם נוספת תרגיל של צפירת חירום,     בשבוע שעבר

ל פסק והכ, הספר- בבתיימודיםבאמצע יום ל,  סתםךכ
התלמידים הפסיקו את  .ה יורדת ועולהוהושמעה אזעק

   .ו למקלטיםמיהרהשיעור ו
במהלך הירידה אוי ואבוי לתלמיד ש. הלחץ היה גדול    

. גילה איזשהו ביטוי של פחד, למשמע האזעקה, למקלט
הכניסה לתוך המתחם הסגור של המקלט צריכה להיות 

צריך לשדר קשיחות .  כולם ילעגו לךאחרת, מלווה באומץ
כשאתה כזה אמיץ מול . אחרת תיחשב חריג, 'כבר מכיתה א

מנסה להסביר חומר ר שא ,מורהלהתחצף למה זה כבר , כולם
 ?על הלוח

נבדקה מערכת ללמידה מרחוק דרך , במסגרת התרגיל    
 םאין ספק שמתן אפשרות ללמידה מקוונת תוא. האינטרנט

בתור , ניכאשר ממ, מצד שני. ולוגיתאת ההתקדמות הטכנ
מצופה להשיג בכוחות עצמי עותק מספר , מורה מחליף

שבעצמה , אל אותו מהמורהוואני ש, הלימוד של הכיתה
 סדרי העדיפויות התקציביים של –קנתה אותו מכספה האישי 

 .משרד החינוך נראים מעוותים
 תקפו מטוסי חיל,     באותו שבוע בדיוק בו נערך התרגיל

שהרי לפי (והרגו בכירים בחיזבאללה , האוויר בלבנון
ואין " בכירים"בחיזבאללה כולם , התקשורת הישראלית

שהתרחישים , כנראה שבממשלת ישראל נחושים). זוטרים
, הדמיוניים אותם אנו מתרגלים שוב ושוב יהפכו למציאות

, הספר ירדו למקלטים לא רק בשעת תרגיל-ושתלמידי בתי
 .בעאלא כמצב של ק

....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס  



  

 3 /חברה
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עודד גולדרייךמאת 
  
  
  

  
 ת בכיפהלטוהעידן הנוכחי ש    

 ,ליברלית-הניאו" המחשבה האחידה"
המציאות האנושית טוענת כי אשר 

 אמצעותבעיצוב לניתנת להבנה ו
, ניתוח טכני של מאזנים חשבוניים

תוך התעלמות מן התופעות האנושיות 
 .הלאחשבונות הניצבות מאחורי 

לות מסוימת נקבע על הגורל של פעי
, שלה" הפסד-מאזן הרווח"סמך 

 –ואילו התוכן הממשי של הפעילות 
  .הוא דבר משני

    גם את מערכת ההשכלה הגבוהה 
ליברליזם רק -מבינים חסידי הניאו

באמצעות השורה התחתונה של 
אולם גישה זו . המאזן החשבוני

  .מוטעית מיסודה
מחקר והוראה אקדמיים הן     

,  המכוונות לעתיד הרחוקפעילויות
ולכן אינן נתפסות כמניבות תועלת 

המטרות . עסקית מיידית עבור ההון
  לרובשל מחקר אקדמי נמצאות

ההכשרה של ו, בינוני או ארוךבטווח 
תלמידי מחקר נושאת פרי רק לאחר 

 התועלת העיקרית של השכלה .שנים
גבוהה אינה מתמצה במיומנויות 

 אלא ,יישומיות הנרכשות-הטכניות
הפנמה של דרכי חשיבה בבלמידה ו

וניתוח ובהעשרת העולם הפנימי של 
תרבותי של האדם העושר ה. האדם

וכן כלי , עצמהלכשהוא מטרה ראויה 
 . רב עוצמה

רעיוני של האקדמיה החזון ה    
במרכזו  .זהתרבותי מתייחס לעושר 

, פיתוח אופני חשיבה ודיוןעומדים 
 ןחזוה. יצירת ידע חדש והנחלתו

מטרה בפני אל מתייחס אל האדם כ
שירות מטרות ב ולא כאמצעי ,עצמה

רתימת האקדמיה , בפרט. אחרות
שירות מטרות אופרטיביות ב

ויישומיות תבטל את הייחוד שלה 
 אשר מופקד על ,כמוסד חברתי חשוב

החקירה וההנחלה של מה שמעבר 

 הבשל סיבות אל. ליישום המיידי
מנה כל עוד היא נא, נמצאת האקדמיה

בעימות מבני עם , לעקרונותיה
 ,ליברלית-המחשבה האחידה הניאו

. מצד חסידיהמהווה מטרה למתקפה ו
תוך , ייהשנות את אופשואפים לאלה 

כדי , שימור קליפתה המוסדית
 .עסקיניהול ללהכפיף אותה 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ה בעשורים האחרונים מצוי, ואכן    
. ההשכלה הגבוהה תחת מתקפה

שיבות הגוברת של במקביל לח
, ההשכלה הגבוהה לחברה המודרנית

העולם . ניסיונות לדלדול תוכנהנעשו 
נרכשות ר שאהעסקי זקוק למיומנויות 

 וזקוק לכך בהיקף רחב ,באקדמיה
אבל הוא מנסה  .יותר מאשר בעבר

לאותו מינימום " רכישהה"לצמצם את 
תהליך " וכן להפריד את ,הדרוש לו

 את ,כלומר" (היצור של המיומנויות
 ובעיקר ,מן המחקר) תהליך ההוראה

מן המחקר שאין לו יישומיים עסקיים 
תכלית הצמצום . בטווח הנראה לעין

משום , וההפרדה היא הורדת עלויות
לו מממומנות בדרך כלל אשעלויות 

אשר , השקעה ציבוריתבאמצעות 
  .ממומנת באמצעות מיסוי

" קברניטי המשק"-כיוון שגם ל     
ברורה ) בעלי ההון הגדולל, כלומר(

באקדמיה התועלת הכלכלית 
הם אינם , המשלבת מחקר והוראה

 אלא ליצור מסלול ,מנסים לחסלו
- אשר יתמקד בחינוך מקצועי,מקביל
: מסלולית-מדובר במערכת דו. יישומי

מסלול עיוני של לימודים אקדמיים 
 ,ראויים לשמם באוניברסיטאות

-ומסלול מקצועי של חינוך ממוקד
, לימודי משפטים (רה במכללותמט

. )'וכו, תיכנות, ראיית חשבון, כלכלה
מסלולית הזאת -המערכת הדו, אכן

את המערכת , במובנים רבים, מזכירה
מסלולית בחינוך התיכוני -הדו

 . שים והשבעיםי בשנות הש,בישראל
-תהליך יצירת המערכת הדו   

  החל עוד בשנותהאקדמיבמסלולית 
ית שנות השבעים והבשיל בראש

המטרה המוצהרת של . התשעים
והייתה , התהליך הייתה הוזלת עלויות

מודעות מלאה של מקבלי ההחלטות 
מושגת במחיר של ת העלות זלהוכי 

 של ,המסלול המקביל. הורדת האיכות
 הוקם בחופזה ,מכללות אקדמיות

על בסיס של , ובהשקעה מינימלית
 באמצעותבעיקר , מוסדות קיימים
חות אוניברסיטאיות שדרוג של שלו

אשר  ,ובתי ספר מקצועיים גבוהים
 ."מכללות אקדמיות"-הוכתרו כ

השדרוג התבטא במתן שם חדש 
אך לא , ובאוטונומיה מוגדלת

. בהקצאה משמעותית של משאבים
  הוא שהותר למכללות,החמור מכל

) שאינו תחום בזמן" (באופן זמני"
עד שיעור עסיק סגל הוראה זמני לה

 ". ורים מן החוץמ" של 80%של 
הוא " המורים מן החוץ"נושא     

ה ביותר של מערכת הבעיה החמור
 אינני .ישראלבההשכלה הגבוהה 

 מורים מןשל ה ניצולמתייחס כאן ל
 אשר מועסקים בתנאים ,החוץ

אלא לטיב ההוראה שהם , פוגעניים
יה אינה נעוצה הבע". מייצרים"

אלא , הלאבאיכות האישית של מורים 
: ה המבנית בה הם מצוייםבסיטואצי

מקוששים , נודדים ממכללה למכללה
נמצאים בחוסר בטחון , חלקי משרות

ומודרים , תמידי לגבי תעסוקתם
מתנאים המאפשרים מחקר והוראה 

הם , על הנייר, אבל. אקדמיים
 ועל סמך זה ,הוראה" מייצרים"

העניק תעודות יכולות המכללות ל
 כך שמבחינת .ולגבות דמי לימוד

 .  המצב שפיר– "רניטי המשקקב"
קובעי המדיניות סבורים כי כיוון ש    

נראה שלא ניתן , מצב זה הוא תקין
של ע ורגיהיה להחליף את הפתרון ה

מסלולית בפתרון טוב יותר - מערכת דו
ללא ביטול , )אך גם יקר ממנו(

ליברלית -נדה הניאו'השליטה של האג
לים למען שינוי עיראוי שהפ. בחברה

יכללו במצעם את , יסודיחברתי 
 על פי ,הדרישה לשיקום האקדמיה

החזון של קידום הידע האנושי 
  .והנחלתו לכל
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חזון האקדמיה 

  והסיוט העסקי



 4/כנסת 

  

  ירושלמי של נתניהו-המזרחהעוקץ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

ומתן מדיני עם -מנהלת ממשלת ישראל משא, אלהבימים     
 היא פועלת באופן נרחב על מנת –אולם במקביל , ף"אש

לסכל את האפשרות שירושלים המזרחית תהפוך בירת 
ניהו יודעת היטב ממשלת נת. המדינה הפלסטינית העצמאית

בירת כשלא יהיה פתרון שאינו כולל את ירושלים המזרחית 
לבני  מנסה לייצר מציאות מכאיבה –את זועל אף , פלסטין

  .החיים שםהעם הפלסטיני 
 שלטונות הכיבוש ם שלנתכוונחתה עלינו ,     רק לאחרונה
בדואיות בסביבות -  משפחות ערביות40 של ןלהרוס את בתיה

 מתפרסמים מכרזי בנייה באופן תדיר, מקבילוב. ירושלים
מדרשו של - מבית,  ליהודים בלבדחדשים במזרח ירושלים

ולמתנחלים ,  הורסים–לפלסטינים  .שר השיכון, אורי אריאל
  . בונים–

    מספר הריסות הבתים במזרח ירושלים הואץ באופן 
 לבנות תושביםלא רק מונעים מ. מפלצתי בתקופה האחרונה

לא אפילו מונעים מהם לשפץ את הבתים א, את ביתם
גם , אנשים לא נוטים להתנדף ולהתאדות, כידוע. הקיימים

צורכי החיים כופים . אם חוק בלתי סביר מונע מהם קורת גג
  .את עצמם גם על החוק

נשנים ההניסיונות החוזרים ויש להזהיר מפני , כךנוסף על     
אשר נבחר  – פייגליןכ משה "ח. לפגוע במקומות הקדושים

אולם הוא כהניסט לכל דבר ועניין , לכנסת ברשימת הליכוד
אקצא - מציע להחיל את הריבונות הישראלית על מסגד אל–

וזאת , ועל שאר המקומות הקדושים למוסלמים בירושלים
  .בניגוד להסכמים החתומים עם ירדן

 את ך גםא,     התנהלות זו מסגירה את כוונותיו של פייגלין
ראש הממשלה מייצר מראית עין . ל בנימין נתניהוכוונותיו ש

אבל בעצם פועל לקעקע את האפשרות , ומתן מדיני- של משא
  . מ יישא פרי"שהמו

שכן היא ממשלה ,     אינני מצפה מהממשלה להתפכח
שכן הם , ואינני מבקש מהפלסטינים להתפכח. קיצונית

אני מצפה שהעולם יתפכח . מודעים היטב למכאובי הכיבוש
אשר לא , תהליך המדיני הדמיוני שמתנהל לנגד עינינומה

נחוץ לשים את ממשלת .  חיובית כלשהייוביל לתוצאה
כממשלה מנודה וכממשלה סרבנית , ישראל במקומה הטבעי

  .שלום
  

  )24.2( ש"אמון בממשלה שהגישה חד- הצעת איה שלהנמק

  

ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית 

  טק- במכרזים בתחום ההיי
  
  
  
  

על משרדי הממשלה והתאגידים הממשלתיים לתת העדפה     
טק לחברות המספקות שירותי - במכרזים בתחום ההיי

 כך –אשר יש בהן ייצוג הולם של עובדים ערבים , מיחשוב
, בהצעת חוק שהגיש, )ש"חד (חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סווידכ "הציע ח

  ).26.2(שנידונה במליאת הכנסת 
-ית ההייאחוז ההשתתפות של מהנדסים ערבים בתעשי    "

כי , הוא העריך. כ סוויד"אמר ח, "טק הוא נמוך מאוד

ובהם , טק- איש העובדים בענף ההיי150,000בישראל יש 
 1,500-500רק , לדבריו. עוד ומתכנתים, טכנאים, מהנדסים

אשר נע , ייצוג חמור-מדובר בתת: "מהם הם עובדים ערביים
  ".בין חצי אחוז לבין אחוז אחד מהעובדים

 הודות למאמצים שנעשו –כי בטכניון , כ סויד ציין"    ח
בשנים האחרונות לעודד בוגרי תיכונים ערבים להירשם 

. 20%- עומד שיעור הסטודנטים הערבים על כ–ללימודים 
.  בשנה1,500-ם הוא כמספר בוגרי הטכניון הערבי, לכן

לעבוד בתחום אלה שהוכשרו הממשלה תדאג שחשוב "
  .הדגיש, "מקומות עבודהב להיקלט ולגם יוכ, טק-ההיי

, אשר מגבש הצעת חוק דומה,     לבקשת משרד המשפטים
  .הצבעה על ההצעה שהגישה תידחהכ סוויד כי "הסכים ח

 

   –החזקת אסירים בבידוד 
  בלי דיון בנוכחות עורך דיןלא 

  
  
  
  

בקריאה שנייה , )24.2(    בשבוע שעבר עבר בכנסת 
אשר קובע כי , )ש"חד ( חנין חנין חנין חניןדבדבדבדבכ "יזם חש קחו, ושלישית

מעל לחצי בו מבקשות רשויות הכליאה להאריך בכל מקרה 
גור ידי סנבייוצג האסיר , את החזקתו של אסיר בהפרדהשנה 

   .שיביא את מכלול העובדות בפני בית המשפט
חד האמצעים הפוגעניים ביותר בהם א, כ חנין"    לדברי ח 

 אסיר. הבידודהוא  –נעשה שימוש רב בין כותלי הכלא 
ללא ,  שעות ביממה לבד בתאו23המוכנס לבידוד מצוי 

. ללא השתלבות במסגרות חינוכיות וטיפוליות, תעסוקה
מחקרים מראים כי כליאה בהפרדה יוצרת תגובות פסיכוטיות 

 . ועלולה לגרום לאסיר פגיעה נפשית ארוכת טווח, עמוקות
ר שאר האסישל , אירע בכלא רימוניםהמקרה הנורא ש    "

 הוא תמרור אזהרה בכל הנוגע למערך ,ירה בשלושה סוהרים
התמיכה הנפשית והמענה החסר למצוקת אסירים בין כותלי 

 אדם שפשע ונענש בשלילת חירותו". כ חנין"מסר ח, "הכלא
 אינטרס שלנו כחברה י. קיבל את המגיע לו על פי דין –

ובתהליך , ביחס אנושי אליהם, בשיקום האנשים האלה
 ".אפשר להם לחזור ולהשתלב בחברהשי

ס עולה כי עשרות רבות של אסירים מצויים " שבימנתונ    "
נתונים אלה . לפעמים לתקופות של שנים, בכל עת בהפרדה

מעוררים חשש כי הדיון בפני בית המשפט אינו משרת כראוי 
 להגן על זכויות האסירים ולפקח על השימוש ,את מטרתו

 היא העובדה ,יבות העיקריות לכךאחת הס. בסמכות ההפרדה
  .אמר, "גורידי סנבבדיון אינם מיוצגים אסירים שרוב ה

כ חנין את חוק זכויות "    יצוין כי בכנסת הקודמת חוקק ח
הייתה זו הפעם הראשונה שעוגנו בחקיקה זכויות . האסיר

כגון תנאים הולמים וזכאות לטיפול רפואי לכלל העצורים 
אסירים הפלסטינים המוגדרים ובכלל זה ל, הכלא-בבתי

  ".אסירים ביטחוניים"



  מ

  5/ בימת דיון 
 

  

  נחוץ דיון מעמיק

במצב בעולם 

  ובאזורנו
  

  ראובן קמינר מאת 

  
ן את החלטות הוועד המרכזי של המפלגה     קראתי בעיו

שפורסמו בגיליון הקודם , )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
אלה בהחלטות היבטים יש כמה ). 26.2" (זו הדרך"של 

 זו ההודעה –הם חשוב שבהו, התייחסותמבחינתי המחייבים 
  . המניין-מן-על דחיית מועד הוועידה שלא

י החליטה לקיים ועידה מיוחדת לאור הכישלון "מק, כידוע    
דחיית .  באוקטובר22- שהתקיימו ב,בבחירות המקומיות

הוועידה בגלל הצורך הדחוף להתגייס להצלחת המפלגה 
היא סבירה  –החוזרות לראשות עיריית נצרת בבחירות 

בנסיבות כאלה להודיע כבר עכשיו אולם היה ראוי . בהחלט
  . על המועד החדש לקיום הוועידה

קיום .  דבר דחוףאהי, מעצם טיבה, המניין-מן-ועידה שלא    
הדאגה היא . מעורר דאגהזה דבר ה ,דיון לאחר חודשים רבים

י החליטה "העובדה שהנהגת מקנוכח , כפולה ומכופלת
נוצר . ןשהיא אינה מוסרת את גרסתה לגבי סיבות הכישלו

אין שום הצדקה לכך שההנהגה תתחמק . חלל ריק
והאחריות להישגים , מהתייחסות לגורמי הכישלון

ייתכן . ולכישלונות של המפלגה הייתה ועודנה מוטלת עליה
ויש , גם אלה חשובות. בקרב ההנהגהשונות וישנן דעות 

  . למסור אותן לכלל החברים
סמו בהקדם את  ראוי שחברי הוועד המרכזי יפר,על כן    

ככה אפשר לצרף בין . הניתוח שלהם לגבי תוצאות הבחירות
ההתגייסות החשובה להצלחה בנצרת ובין המשך הדיון על 

  . הבעיות הכואבות של המפלגה

 

 תהליך השלום
החלטות הוועד המרכזי מטילות אחריות לכישלון השיחות     

שוללת את י "מק. הברית- צותולהמשך הכיבוש על אר
, ב היא מתווכת הוגנת"כאילו ארה המוטעית התפיסה

והמפלגה מוקיעה בצדק את המשך הקנוניה בין ישראל ובין 
  . ב נגד העם הפלסטיני"ארה

י מותחת על ההתבטאויות המוזרות של "ביקורת שמקה    
ששני שהיא אינה  אך חו.קתדצ מוהיאף "אישים בהנהגת אש

יה היא הבע. ה בהתבטאות זו או אחרתהבעיה אינ. מספקת
ון 'שר החוץ האמריקאי גשמראשית המהלך האחרון ביוזמת 

בדמותו של מחמוד , ף"התברר כי הנהגתה של אש, קרי
. אינה מייצגת מדיניות עקבית ועצמאית, )אבו מאזן (עבאס

המשא ומתן כולו הפך למעין הצגה אמריקאית צדדית 
  . ומשנית

 למשבר בעולם , כמובן,הכישלון מצד הפלסטינים קשור    
אך אין בכך כדי לנחם את אלה התומכים בעם . הערבי

י מסרבת להוקיע את " מק,עד עצם היום הזה. הפלסטיני
הפועל כמדינאי זוטר במחנה , התפקוד האומלל של אבו מאזן

 העניין מען ולא כמדינאי עצמאי הלוחם ל,האמריקאי
 .  הפלסטיני

  

 המזרח התיכון
החלטות מגלה נטייה ברוכה קריאה קפדנית בנוסח ה    

יחד עם . להחריף את הביקורת נגד האימפריאליזם האמריקאי
ולקרוא לילד , יש לחזור ולהדגיש את מהות הדברים, זאת

. ב היא אבי אבות התועבה הטרוריסטית"ארה. בשמו
האמריקאים אחראים למתיחות הגואה באזור ולתוצאותיה 

 . המורגשות כבר עכשיו,ההרסניות
י מברך על "הוועד המרכזי של מק, קה מעניינתסיבפ    

ורואה בכך ", ההסכמים שנחתמו בין מצרים לבין רוסיה
הכלכלית והפוליטית , התלות הצבאיתהזדמנות להחליש את 

סיום . ..אשר נמשכת זה ארבעה עשורים, ב"של מצרים בארה
עשוי להניב תנאים , ב"התלות המוחלטת של מצרים בארה

על העם המצרי להשלים את מהלכי שיקלו ,  יותרםנוחי
 דמוקרטי וחברתי עמוק של המהפכה ולחולל שינוי

 ".המשטר
. גם לטובה וגם לרעה, סקה זו הפתיעה אותייאני מודה שפ    

 כיוון שתוכנה מתייחס ברצינות לנושא המחייב דיון –לטובה 
המאבק נגד . אצל מרקסיסטים ואנשי שמאל בכלל

ור בביטול התלות של גורמים  קש,אימפריאליזם בתקופה זוה
המגמות של השתחררות . ים במנגנון הפיקוח האמריקאירב

וממלאות , הן חיוביות כשלעצמן –אמריקאית  מהגמוניה
  . תפקיד חשוב בפוליטיקה הבינלאומית

טיפול ב שנושא זה לא זכה משום, אולם הופתעתי לרעה    
 וקביעת מדיניות באמצעות משפט בודד, יםדיון מעמיקבו

ובלתי מנומק לא תועיל בנסיבות של המאבק הרעיוני 
בהחלט יש מקום לדון במצב  .והפוליטי המתקיים בימים אלו

-ובתרומה של סין ורוסיה לבלימת שלטון, שנוצר בעולם
אולם חזקה על . ב בפוליטיקה הבינלאומית"היחיד של ארה

  .ולא כלאחר יד, דיון זה שייעשה בצורה מעמיקה
  
  
  
  
  
  
  
  

  י"ן לקראת ועידת מקבימת דיו
  
  

נפתחת בימת , י"המניין של מק-מן-    לקראת הועידה שלא
לדיון בשאלות , "אלאתיחאד"-ו" זו הדרך"דיון מעל דפי 

: מאמרי דעה ותגובות ניתן לשלוח ל. פוליטיות וארגוניות
zohaderekh@gmail.com  
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  אוקראינה על המוקד
  

אבק  המ●רימה את העם ' ינוקוביץ: המפלגה הקומוניסטית
להסביר  יש ●ין שני חלקים בתוך הבורגנות העקוב מדם הוא ב

   החדששלטוןדים את האופי המעמדי של הלעוב
  

, פיוטר סימוננקו  ששלחגרתיאאנו מביאים את ה

 לא , של אוקראינהל המפלגה הקומוניסטית"מזכ

כפי שפורסמה , )25.2( בשבוע שעבר גתוחברי מפל

  .בכלי התקשורת
  

 אני פונה אליכם באחד הרגעים ,    חברים יקרים
במהלך . הדרמטיים ביותר בתולדות מדינתנו

שת האירועים הטרגיים שהתחוללו בשלו
בני  נשפך דם רב ו,החודשים האחרונים

ה ריבונות. אדם רבים מצאו את מותם
וקראינה ושלמותה הטריטוריאלית של א

כמדינה עצם קיומה .  מצויים בסכנה–
  . מוטל על הכף– עצמאית ומאוחדת

החודשים האחרונים הם י אירוע    
השתתפות ההמונית במחאה ה. מורכבים

 היא ביטוי לחוסר 'נגד משטרו של ינוקוביץ
' ינוקוביץ. התנגדות למדיניותושביעות הרצון ול

ם אתגרי וחוג מקורביו לא הצליחו להתמודד בהצלחה ע
 ולא קיימו אף לא אחת מההבטחות ,רימו את העם, השלטון

' רותו של ינוקוביץהתעש. הבחירותשהפריחו במהלך מערכת 
 –" המשפחה"בכינוי הידועים בציבור  –ושל חוג מקורביו 

  .מפלגתואת רוב מצביעי ו ממנו את רוב תומכיו ההרחיק
  

  מפלגות בשירות ההון
  
  

, "ת האזוריםגלמפ"ם ראשי     יארוסלב סוחיאי נמנה ע
הוא . 'ינוקוביץויקטור , מפלגתו של נשיא אוקראינה המודח

, שאר חברי מפלגתו ובניגוד ל,יה'עיר זפורוז מהחבר פרלמנט
 22-שנערכה ב) הפרלמנט(שיבת הראדה בינכח הוא 

  .'בה הוחלט על הדחת ינוקוביץ, בפברואר
. בקייב" לה מונד"ח עם שליח היומון הצרפתי  שוח   סוחיאי

התוצאות יהיו , בחירותכעת ו גם אם יערכ"הוא אמר לו כי 
מי שמצביע עבור מפלגת : דומות לאלה שנרשמו בעבר

לא יצביע לפתע עבור  –האזורים או עבור הקומוניסטים 
חדש מטעם מפלגת האזורים לא מן הנמנע שמועמד . הימין

  ".רוב יזכה בפילוא
, "מפלגת האזורים"    בתגובה לשאלה על התפוררותה של 

יש רק מפלגה אחת , באוקראינה"לדעתו השיב סוחיאי כי 
ניתן . הקומוניסטיתשיש לה אידיאולוגיה וזו המפלגה 

יש לזרוק את כל ': לתמצת את עמדותיה במשפט אחד
 כל יתר המפלגות הן לא יותר ממנגנונים .'!הבורגנים לים

 לשרת  ובייחוד כדי,שהוקמו כדי לשרת קבוצות הון מסוימות
  . "ים של אלה העומדים מאחוריהןאת האינטרסים האישי

. אך המחאה ההמוניות לא תורגמו להתמודדות מעמדית    
 מדם הוא ביטוי למערכה בין שני חלקים המאבק העקוב

ממערכה . בתוך הבורגנות האוליגרכית, בתוך המעמד המנצל
חלק אשר הצליח לאחד סביבו את זו יצא מנצח אותו 

. מערביים ואת הלאומנים של הימין הקיצוני-הגורמים הפרו
ל האזרחים כדי אלה ניצלו את התמרמרותם שכוחות 

ללא  –המערב התערב , במקביל. לבצע הפיכה
בענייניה הפנימיים  –ובצורה גלויה , שום בושה
. תמך בכוחות הימין הקיצוניו, נתנושל מדי

לנתק את : ות אלה ברורהמטרתם של כוח
-העמיםשני הקשרים ההיסטוריים בין 

פעלו ר שא,  האוקראיני והרוסי,האחים
בעבר יחדיו תחת דגלה של ברית 

להפוך את הם מבקשים . המועצות
האיחוד , ב"ארהאוקראינה למושבה של 

  .לאומיים-ו והתאגידים הרב"נאט, יהאירופ
 אשר – של קבוצות הימין הקיצוני מעשיהן    

 פעלו באיןש ,יםינאצ-גורמים ניאועמדו בראשן 
 הם ביטוי לשרידי –' מפריע תחת שלטונו של ינוקוביץ

. היטלראי של ארצנו-האידיאולוגיה של הכובש הפאשיסטי
ר שא ,קומוניסטית- היסטריה אנטימקדמים כעתכוחות אלה 

הריסת האנדרטאות ב, באה לידי ביטוי בהרס פסלי לנין
התקפות ב ו,ערכה נגד גרמניה הנאציתלזכרם של הנופלים במ

קבוצות הימין . פי המפלגה בקייב ובערים אחרותעל סני
הוציא אל מחוץ לחוק את המפלגה  אף דורשות להקיצוני

 י כלפי חבריומפעילות טרור פוליטי ופיז, הקומוניסטית
  .מפלגה ותומכיהה

א בשלטון עלולים לפגוע לאשר הכוחות כי , ברור לכולנו    
יש . ים מן השורהקומוניסטאלא גם ב, היגי המפלגהרק במנ

 הדחוף ביותר הוא לשמור על נותפקיד. להתכונן לכך
לעמוד על , להגן על מנהיגיה וחבריה, העל ארגוניהמפלגה ו

  .רבן לפרובוקציותוהמשמר ולא ליפול ק
יש להסביר לעובדים את , ובכל הדרכים, יחד עם זאת    

ואת הסכנות ,  בשלטוןהאופי המעמדי של היושבים כעת
,  המשבר הכלכלי והאבטלההעמקת: לאזרחיםהאורבות 

, העלאת מחירים, תשלום פנסיה- אי, הלנת שכר המונית
  . הציבור של רובופשע והתרוששותהשתוללות של כנופיות 

ופעילי ) ראדה(פרלמנט סיעת המפלגה ב, הנהגת המפלגה    
כדי , קשה שנוצרבמצב ה, ל שביכולתם יעשו כ–המפלגה 

 ולהגן ,על המפלגהלשמור ,  של העובדיםלהגן על האינטרס
  . של המדינההטריטוריאליתעל שלמותה 

  

בפני המפלגה ובפני כל אחד מאיתנו ניצבים ,     חברים יקרים
תמיד נאחד את השורות והבה נ. אתגרים חדשים וקשים

  .הסוציאליזם: וש למען המטרה הנעלהבמאבק הנח
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כרוניקה של 
  כישלון ידוע מראש

  
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

 
משרטט " תוך לואין דיוויסב" ם של האחים כהןסרט

 בו ,דיוקן של מוזיקאי ברגע של ליקוי מאורות
מבצעים של שירי עם פינו את מקומם במרכז הסצנה 

  ומציע נחמה מערסלת בתיאור,סונגרייטרים-לסינגר
    שקיעה תרבותיתאפשרות של  של פיוטי

  
מה שמטריד : "כותב מארק סטרנד" שירה סיפורית"-ב    

אותי זה שהסיפור אינו מעניק שום 
לא בזמן ולא , מסגרת עקבית

 הסיפור שבו הגיבור יוצא .במרחב
, ומאמין שהוא מתקדם, למסע

למרות שבעצם הוא נשאר במקום 
והגיבור עצמו הופך לדבר . ולא זז

הוא , היחיד שמקשר בין האירועים
הוא עצמו האשליה , יפורעצמו הס

הסיוט של , הנוראה שיש סיפור
  ".חוסר הממשות שלו עצמו

    של האחיםסרטם האחרון ב    
הפרוטגוניסט , כהןכהןכהןכהןואל ואיתן ואל ואיתן ואל ואיתן ואל ואיתן ''''גגגג

 הוא )אוסקר אייזקאוסקר אייזקאוסקר אייזקאוסקר אייזק (לואין דיוויס
' בגריניץסינקדוכה לסצנת הפולק 

תחילת שנות ב ,רקיו-ניוב' גויל
 בניגוד לסרטים מוזיקליים .השישים
מספקים נרטיב ר שא ,םייביוגראפ

העיסוק בדמות , לסיפור הצלחה
פיקטיבית מאפשר לספר סיפור של 

מנם מבוססת על זיכרונותיו של זמר ואהדמות  .כישלון
השפיע ועודד את בוב דילן ר שא ,דייב ואן רונקדייב ואן רונקדייב ואן רונקדייב ואן רונקהפולק 

   .אבל גם חורגת ממנה, וני מיטשל בתחילת דרכם'וג
צע את מבו יע במועדון מופלואין דייויס ,בסצנה הראשונה    
 .דייב ואן רונק המזוהה עם "Hang Me, Oh Hang Me"שיר ה

, לשירים יש תפקידרומזת שר שא ,התחלה מורבידית וסמלית
 בו השחקנים הם גם בסרט, עלילתי ולא רק אווירתי ,נניח

 חלק מהקהל באולם ,ברבים מהשירים בסרט. מוזיקאים
 לו המשכיות גם  שיש מדובר ברגע תרבותי.מהם קול שנייה

, איםחסרה את הרקע התרבותי המתה ה לצופַ ,עם זאת. כיום
 ולא באוסף ,לוקח זמן לשים לב שמדובר בסרט תקופתי

  .היפסטרים עכשווי
בו זמרים עם  –אני מתפתה לראות ברגע שמתאר הסרט     

ם את מקומם לבוב דילנים  מפני,קול יפה ולוק מלוקק
אה לאחד מהרגעים מעין תמונת מר –יותר מחוספסים 

אחרי שתחרויות השירה . המוזיקליים שאפשר לזהות כיום
את בני דמותם  הביאו למרכז הבמה לוויזיוניות למיניהןהט

אולי אפשר להיאחז ברגע התרבותי , שבסרטזמרים של ה

יפנה ר שאולקוות לליקוי מאורות עכשווי , ציעשהסרט מ
  .אותם ממרכז הבמה

זו ? יוויס בחוסר אותנטיותין דהאם ניתן להאשים את לוא    
כזאת . הלא מדובר בדמות פיקטיבית.  הגזמה או יהירותתהיה

מכניסה להריון חברה של , מי שאפשרשישנה על ספות של 
 , כי הדלת נטרקה אחריוולוקחת איתה חתול ,מישהו אחר

  . ונער המעלית הוא נער מעלית
 אהבה בין עוד אפשרות רומנטית היא לראות בסרט סיפור    

האנלוגיה הזו גם מראה עד כמה החוסר בבית . איש וחתול
 בה במידה שהוא לא טבעי עבור ,הוא לא טבעי עבור חתול

מסתובב עם גיטרה וצריך למצוא מקום ר שא ,מוזיקאי
   . כדי לא להיסחב איתה,להשאיר אותה

קשר עם רגעי האינטימיות היפים ביותר בסרט הם ב    
שהם  –ם והמכרים של הגיבור  החבריהעימותים עם. החתול

שכן הוא תלוי בהם כדי לספק את צרכיו  ,בלתי נמנעים
גם  ו.לחתולדיוויס דואג נמוגים כאשר  –הבסיסיים ביותר 

  .זה מכמיר את הלב –הוא לא יכול יותר ר שאכ
: במבט גס זה עשוי להיראות כמו סיפור חניכה    

חויבות לאמנות הקונפליקט בין המ
בין קריירה , רך בפרנסהלבין הצו

תעסוקה יציבה בצי במוזיקה לבין 
כאשר חוסר ההצלחה , הסוחר

המסחרית הוא לא חוסר הצלחה 
מהלכי הקריירה גם אם . אמנותית

האמנותית עשויים להיתפס כאורח 
 שלא מותאם לציפייה ,חיים מנוון

גם , החברתית להתברגן בפרברים
  . אם אתה שר ומנגן לפרנסתך

 הסנטימנטלי של לואין האם היחס    
למוזיקה שלו קשור דיוויס 

להתמודדות עם ההתאבדות של 
האם החספוס נובע ? השותף שלו

 או מייצר ,מההצלחה שמתמהמהת
הדרמה ? האם זה משנה? אותה

הקאמרית עם הקווים הקומיים 
 ,מספקת אפשרות לבחינה עצמית

לא תמיד מורגשת בסרטים ר שא
  .אמריקאים מהזרם המרכזי

המסע של לואין דיוויס משאיר את , מו בשיר של סטרנדכ    
. ין אוסף של דמויותכחוט המקשר ב, הגיבור באותו המקום

 נרטיב יםחוסר הממשות וחוסר המימוש של הגיבור מייצר
 דווקא בזכות החספוס והקונפליקטים הפתירים ,מלא בחמלה
  . ומספק חוויה אלגנטית ומשמעותית,בין הדמויות

  

  רו החדש של אברהם עוזספערב השקה ל
 –שדות ומזוודות "ערב השקה לספר אביב יתקיים -    בתל

אברהם ' פרופמאת " תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני
  . באחרונה בהוצאת רסלינגראה אורר שא ,עוז

דורון , משה צוקרמן'  פרופ:בין היתר,     באירוע ישתתפו
חליפה ,  שימקודליה, שוורצה-שרה פון, אלונה קמחי, תבורי

 .מילות סיכום מאת המחבר. נאטור ונעמה אמזלג
- בבר20:00בשעה ,  במארס19', ההשקה תתקיים ביום ד    

' רח (8טברסקי '  רח,קפה של האקדמיה לאמנויות המופע
לבאים ברכב שמורה חניה חינם . אביב-תל, )13בית אלפא 

  ).8טברסקי ' הכניסה מרח (בחניון שבתחתית הבניין
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את רחבת בית הידידות בני אדם מילאו עשרת אלפים     
וזלגו , ואת הגבעה הסמוכהגדשו את המדרגות , בנצרת
, ראייסיראייסיראייסיראייסי''''ראמז גראמז גראמז גראמז גבעצרת הבחירות המרכזית של , לרחוב

  . מועמד חזית נצרת הדמוקרטית לראשות העירייה
, בעצרת היו חברי מועצת העיר הצעירים    בין הנואמים 

, ש"ר חד"יו,  ורנא זאהר ורנא זאהר ורנא זאהר ורנא זאהרחולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאווי, , , , ב דוחאןב דוחאןב דוחאןב דוחאןמוסעמוסעמוסעמוסע
אשר קוראת , "בני הכפר"וכן נציג מתנועת , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה

, ראייסי בבחירות החוזרות'לתומכיה להצביע עבורו ראמז ג
  . במארס11-שיתקיימו ב

התייחס לברית אשר , ראייסי'אחרון הנואמים היה ג    
, ירייה המכהן כראש ע– שנרקמה בין יריבו עלי סלאם

לבין  – באוקטובר 22-בעקבות תוצאות ספירת הקלפיות ב
. ראש עיריית נצרת עילית מטעם הליכוד, שמעון גפסו

הוקפאה בידי  תכנית בנייה של שכונה חדשה בנצרת, לדבריו
שכן נצרת עילית מעוניינת בשטח אדמה זה לצורך , סלאם

אשר אינה משרתת , הוא הוקיע את הברית הזו. התרחבותה
  .האינטרסים של תושבי נצרתאת 

 –" עיר'ת- שבאב א"כי תנועת , ראייסי בנאומו'    עוד ציין ג
וזכתה , התמודדה בנפרד בבחירות, ש"אשר פרשה מחד

   . הודיעה כי לא תתמוך בעלי סלאם–בייצוג במועצת העיר 
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, וניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמע

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

, )11.3 (לקראת הבחירות החוזרות לראשות העיר נצרת    
המועדף המועמד ש וכלל מתנגדי "י וחד"מתגייסים פעילי מק

 להבטחת נצחונו של ראמז – ד"הממסד השלטוני ובלעל 
  .חזית נצרת הדמוקרטיתמועמד , ראייסי'ג
  

  אות הפגינו למען הבריאות הציבוריתמ
-בכיכר הבימה בתל) 1.3(    מאות הפגינו במוצאי שבת 

 –בהפגנה  .למען הצלת מערכת הבריאות הציבורית, אביב
שהתקיימה ביוזמת רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות 

שאו שלטים בהם שנ, י"ש ומק" השתתפו פעילי חד–האזרח 
  היובין המפגינים". מחזקים את הבריאות הציבורית"נכתב 

 .נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז וחברת הכנסת לשעבר  חנין חנין חנין חניןדבדבדבדבכ "ח
, שרת הבריאות, יעל גרמן" כי הדוברים בהפגנה אמרו     

אנחנו . מינתה ועדה לחיזוק הרפואה הציבורית בישראל
 ולא תמכור את ,חייבים לדאוג לכך שהוועדה תעמוד בלחצים

 . "הבריאות שלנו לתאגידים ולרפואה פרטית
  

  

        )י"תנד(אל תנועת נשים דמוקרטיות בישר
  
  
  
  
  
  
  

 15:00בשעה ,  במארס8, שבת

  תהלוכה ארצית בנצרת
   יום האישה הבינלאומילציון

  
 

תצעד , דאאזור המוסכים שברחוב תופיק זיהתהלוכה תצא מ
 ותסתיים באולם פרנק ,דרך הרחוב המרכזי פאולוס השישי

 050-5200791: נסיעה על הלפרטים .סינטרה של ההסתדרות
  
 

  מאליתמועדון הגדה הש
 אביבאביבאביבאביב- - - - ללללתתתת, , , , 70707070אחד העם אחד העם אחד העם אחד העם 

 

  ,20:00בשעה ,  במארס9', יום א
  לכבוד יום האישה הבינלאומי יוקרן הסרט העלילתי

 

The Rosa Parks StoryThe Rosa Parks StoryThe Rosa Parks StoryThe Rosa Parks Story        
  
  
  
 

  . )2002 (ולי דאש'ג: הבימאית. ובר אנגליתהסרט ד
  .יפו-א"המכללה האקדמית ת ,אילנה הירסטוןאילנה הירסטוןאילנה הירסטוןאילנה הירסטון    ר"ד :םדברי

  
  ,19:30 בשעה, במארס 12', דיום 

  רב השקת הספר החדשע
  

  טק ערבי בישראל-  היי–כוונות טובות 
 

מחברת הספר ויועצת , רוני פלומןרוני פלומןרוני פלומןרוני פלומן: באירוע ישאו דברים
; בעל משרד לתרגומים, נביל ארמלינביל ארמלינביל ארמלינביל ארמלי; לחברות הייטק

המרכז לקידום שילוב  –" צופן"ממנהלות , סמדר נהבסמדר נהבסמדר נהבסמדר נהב
  . טק- אקדמאים ערבים בהיי

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ש בנצרת"אלפים בעצרת הבחירות של חד


