
  

  

להבטיח  שיזמה מלחמות והזרימה נשק וכסף כדי –הברית -ארצות
  ש" אחראית לתופעת דאע–לעצמה הגמוניה ושליטה בנפט 

  

  
  
  
  

בהם מתועדות , סרטוני הווידאו שפורסמו לאחרונה
ההוצאות להורג המזוויעות של שני עיתונאים אמריקאים 

לשעבר " (המדינה האיסלאמית"בידי טרוריסטים מארגון 
ובראשי , "המדינה האיסלאמית בעיראק ובסוריה הגדולה"

את מצפונם של , ובצדק,  זעזעו–) ש"דאע: תיבות בערבית
ש אינו "אולם הטרור של דאע .המוני בני אדם ברחבי העולם

. מוגבל רק לחטיפתם ולהריגתם של עיתונאים מערביים
בשנים האחרונות ביצעו לוחמי הארגון אינספור פשעים נגד 

,  יזידים– אתניים ודתיים בסוריה ובעיראק מיעוטים
ואף , דרוזים, עלאווים, שיעים, נוצרים, כורדים, טורקמנים

  .סונים שסירבו להיכנע למרות הארגון-כלפי מוסלמים
  

בתום מפגש , )5.9(נסה בוולס ובמסיבת עיתונאים שכ
ש " כי דאע,ברק אובמה, ב"הנשיא אראמר , ו"פסגה של נאט

להשמיד "כדי " נעשה כל מה שנחוץ"וכי " ארגון פראי"הוא 
מבלי להתייחס לדברי ". קעידה-כפי שחיסלנו את אל, אותו

הארגון  זאת שעה ש–" קעידה-חיסול אל"הרהב בדבר 
ואף להוליד מתוכו , ת"ה לפעול בלי מפריע במזממשיך

 שהכרזת הרי –ש "דוגמת דאע, קבוצות קיצוניות עוד יותר
אותה יד שעד : ינית גישה צתהנשיא האמריקאי משקפ

ת כעת להעניש מבקש, ש"לאחרונה האכילה את ארגון דאע
  .שעה שזה האחרון חדל מללכת בתלם, אותו

  

לא רק ממכירת ? ש"מאיפה מגיע המימון של דאע, שהרי
 בעלת –אלא גם מקטאר , נפט המופק באזורים שבשליטתה

שעל אדמתה , ב במפרץ הפרסי"בריתה המרכזית של ארה
לדברי שר החוץ . האמריקאי הגדול באזורהבסיס פועל 

ש יש כיום כמה מיליארדי "לדאע", לורן פביוס, הצרפתי
  ).23.8, "כלכליסט" ("שמגיעים מתורמים בקטאר, דולרים

בלתי מבוטל מהנשק שבידי חלק  ? ומאיפה מגיע הנשק
של מדובר במאמץ . ש הוא נשק אמריקאי"לוחמי דאע

לממן ולתמוך , לחמש, הנמשך כבר שלוש שנים, ב"ארה
כדי , בקבוצות הטרוריסטיות הנלחמות על אדמת סוריה

ולהחלפתו בשלטון שיהיה נוח שם להביא להפלת השלטון 
  .יותר עבור האינטרסים האמריקאיים

בהת 'ש וג" דוגמת דאע–יהאד 'ב הימרה על ארגוני ג"ארה
ריה שלטון המגלה  וקיוותה כי יצליחו לכונן בסו–נוסרה -אל

. התיכון-פחות עצמאות ביחס למדיניות האמריקאית במזרח
אובמה מתחפש למתנגד הטרור , שעה שנכשל ההימור, כעת

  .אותו טרור שהוא היה סנדקו ומממנו, האיסלאמיסטי
הברית אשר מנהלת מלחמות -מדובר באותה ארצות 

הברית אשר פלשה - באותה ארצות;טים בתימן ובסודן"מזל
-והפציצה את לוב ב, 2003- ולעיראק ב2001- יסטן בלאפגנ
. כדי להחליף רודנות בדמוקרטיה, לכאורה,  וכל זאת;2011

, למאות אלפי קורבנותאחראיות ב "המלחמות שניהלה ארה
. חברתי ואנושי-כלכלי, ולהרס פוליטי, למיליוני פליטים

אותה מעצמה אימפריאליסטית אשר הקימה והפילה 
ובוהו -תוך זריעת תוהו, סים שלהממשלות לפי האינטר

אולם מי . ומגלגלת עינייםכפיים כעת  סופקת –ברחבי האזור 
אינו בא בידיים נקיות , ת"השהוא יבואן הטרור העיקרי למז

  .הראוי לגינוי, כשהוא מגנה את הטרור האיסלאמיסטי
כמה חלולים . צבועה גם התייחסותה של ישראל הרשמית

נאום שנשא במכון למחקרי ב, נשמעים דבריו של נתניהו
מאות צבדבר תמיכה בע, )29.6 (א"ביטחון לאומי בת

לו . ש נגד העם הכורדי" דאעבגנות הפשעים שללכורדיסטן ו
 לא היה –חפים מפשע ובתמים היה מתנגד לפגיעה בבאמת 

שעלתה בחייהם של , יוזם את המלחמה הנפשעת בעזה
 באמת ולו. רבע מהם ילדיםכ,  פלסטינים2,100- מלמעלה 

ובתמים היה תומך בזכותם של עמים להגדרה עצמית לאומית 
ותומך בהקמת , שטחיםב היה מסיים את הכיבוש המתמשך –

  . ישראלמדינת בצד עצמאית מדינה פלסטינית 

  2014 ספטמבר ב10, 36   גיליון 
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 שחור-אדום-ירוק-לבן- טילים תוצרת כחול
וגם , בתי הספר המקצועיים בישראל הולכים ונסגרים"

 מה שמביא להעדר כוח אדם –החינוך הטכנולוגי בבעיה 
הסגירה הזו הובילה לכך שחלק לא . טק-גם בהיי, מקצועי

ות שמיוצרות ברצועת עזה היה קטן ממערך הייצור של הרקט
. שנסגרו בהדרגה, בעבר בבתי הספר המקצועיים בישראל

שהקימו מסגרות לביצוע , הציוד הזה נמכר לפלסטינים
עם השתלטות . עבודות קבלנות משנה לחברות ישראליות

, לפחות בחלקה, התשתית הזו עברה, החמאס על רצועת עזה
 ".לייצור רקטות

  , דות התעשייניםל התאח"מנכ, אמיר חייק(

 )24.8, "אנשים ומחשבים"

 

 המלחמה שלאחר המלחמה
אלא במובן , לא במובן הצבאי, יש פה התשה מסוימת"

העובדים יודעים שגם אחרי שהלחימה תסתיים הם . הנפשי
 ".על הזכויות שלהם, יצטרכו להיכנס ללחימה אחרת לגמרי

  , ל איגוד התעשיות הקיבוציות"מנכ, אודי אורנשטיין(

 )25.8, "גלובס"

 

  בספטמבר11- לקראת ה
 ".מגדלי הטרור קורסים"

ץ יצפהל " מדוע צההמנסה לתרץ, "ישראל היום"-כותרת ב(

 )25.8, בשיטתיות מבני מגורים גבוהים בעיר עזה

 

 דער רבי און די אינטערנעט 
שהרי לא , הוא יעזור שנפטר מהצרה הזאת-ברוך- הקדוש"

וכי הנשמה שחצובה , שלחו את האדם כדי לעסוק באינטרנט
? מתחת כסא הכבוד ירדה לעולם בשביל שיעשה באינטרנט

זה צריך להיות תכלית האדם ? וכי זה התכלית של הבן אדם
 ".להתרחק מכל זה

  , ליטאיה-הציבור החרדימנהיג , הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן(

 )24.8, "מעריב"

 

 צוק איתן ואיתני הטבע, ביזנס
וכשיש מלחמות לא , ם מלחמותאנחנו חיים במדינה ע"

ב יש כל הזמן "אבל בארה. חים או מרוויחים פחותימרוו
 ".הוריקנים והעסקים מפסידים

   )26.9, "ידיעות אחרונות", ן"כריש נדל, אלפרד אקירוב(

  

עצומה נגד ביטול המעמד 
  הרשמי של השפה הערבית

  
  

נגד ביטול  אלפי יהודים וערבים חתמו על עצומה מקוונת    
 :כתבבעצומה נ.  השפה הערבית בישראלעמד הרשמי שלהמ

אנו מביעים את מחאתנו הנחרצת והתנגדותנו העזה ליוזמה "
ה הרשמי של השפה של מספר חברי כנסת לבטל את מעמד

 ".הערבית בישראל
משמעותה החברתית היא  –רשמיות השפה הערבית "    

מת לעו. שוויוניות וצדק כלפי האזרחים הערבים בישראל
ופגיעה קשה , הדרה,  אפליהוביטול הרשמיות משמעות, זאת

שבו נפגע קשות , דווקא בקיץ הנוכחי .בכבודם של אזרחים
והגזענות , המרקם העדין של יחסים בין ערבים ויהודים

חובה עלינו , האלימה ושנאת האחרים בישראל שברו שיאים
 ".הרשמי של השפה הערבית ואף לחזקומעמד לשמר את ה

 www.atzuma.co.il/officialarabic :חתימה על העצומהל    
  
  
  
  
  
  

 השיענ
  
  

 ההתנחלויות לא עמדו במרכז ,"צוק איתן"    משך כל מבצע 
הימין להציג את ראשי הרצון של . תשומת הלב הציבורית

הצדקת להסיט את המיקוד מגרם להם , ההרג בעזה כלגיטימי
,  הקרבותאולם מיד עם שוך. ההתנחלויות בגדה המערבית

-להפקיע קרוב להחלטתה הזדרזה הממשלה והודיעה על 
בתור , לחם- דונם של אדמות פלסטיניות ממערב לבית4,000

 .על רציחתם של שלושת הישראלים בחודש יוני" עונש"
ענישה מוגדרת כפעולה שמטרתה לגרום למי שביצע     

העונש הנוכחי פוגע גם . משהו רע להבין שהוא טעה
כנראה . במוענשיםשהוא פוגע א פחות מ ל,במענישים

לבין רצח שלושת " העונש"שבממשלה הבינו שאין קשר בין 
ולכן החליטו לדחות את הפקעת האדמות עד לאחר , הנערים

 את הקרקע לפרובוקציה אך בדרך זו מכינים. תום המלחמה
  .הבאה ולהתלקחות הבאה

י ורצו, אנשי חינוך רבים טוענים שאין יעילות בענישה    
כי אותם , אין ספק. לחשוב על פתרונות יצירתיים אחרים

  – ופקעה מהם אדמתם על לא עוול בכפםשהפלסטינים 
סופגים עונש ר שאירגישו את מה שמרגישים תלמידים 

, הם יכעסו על המורה. קבוצתי בגלל מעשה של תלמיד בודד
ממשלת ישראל . ויבצעו במהרה את מעשה הקונדס הבא

  .וכולנו נענשים בגללה, התבונהמפקיעה מעצמה את 
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150לוח באמצעות תרומה של המש

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

,  הטייקון עידן עופר●ועדת ששינסקי המליצה להעלות את המס על משאבי הטבע 
   לפטר מאות עובדיםהגיב באיום, "כימיקלים לישראל"לאומית -הרב החברהמבעלי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כי שני דברים הם ,     הפיזיקאי אלברט איינשטיין אמר פעם
לרשימה קצרה זו . היקום והטיפשות האנושית: יםאינסופי

החמדנות ותאוות הבצע של :  להוסיף דבר אינסופי נוסףניתן
, לא יהיה מנוס מלהגיע למסקנה זו. מי שברשותם הון עתק

כימיקלים "לאומית - הרב החברהאם נבחן כיצד הגיבה 
  .2להמלצות הביניים של ועדת ששינסקי ) ל"כי" (לישראל

 הוא ארהתוֹ אשר , איתן ששינסקי' אשות פרופ    הוועדה בר
, "הוועדה לקביעת חלק המדינה במשאבי טבע לאומיים"

.  על רווחי יתר42% מס בגובההמליצה בחודש מאי לגבות 
רווחים שהושגו לאחר שהחברה כיסתה את כל הכוונה ל

 11%-סכום השווה לברווח נטלה  ו,הוצאותיה והשקעתה
וועדה להטיל תמלוגים עוד המליצה ה. מגובה ההשקעה

.  על הכנסות מניצול משאבי טבע5%בשיעור אחיד של 
ההמלצות צפויות להכניס לקופת המדינה כחצי מיליארד 

, ל"להשפיע במיוחד על חברת כיעתידות והן , שקל בשנה
  .שהם רווחיים ביותר, המפעילה את מפעלי ים המלח

, "החברה לישראל"בת של -ל היא חברת"    חברת כי
, פרסום ההמלצותעקבות ב. צאת בבעלות משפחת עופרהנמ

המעסיק , הודיעה החברה כי תסגור את מפעל המגנזיום שלה
המעסיק , ותצמצם את פעילות מפעל הברום,  עובדים400

ל הכריזו "ועדי העובדים במפעלי כי, בתגובה.  עובדים1,200
סכסוכי עבודה ומתחו ביקורת קשה על חמדנותו של הטייקון 

שמשמשת עבורו מקלט מס , חי בלונדוןה –עופר . ופרעידן ע
פעיל לחץ על יהפגיעה בעובדים איום  כנראה שציפה –

  .ל"הממשלה לבטל את המיסוי על כי
, רלס ווידהאם'צ, "ל מוצרים"כי"ל "    הגדיל לעשות מנכ

: ובו נזף בהם בזו הלשון) 2.9(מכתב לעובדים ששלח 
ורת לפיהן יוצאים  האחרונים פורסמו כתבות בתקשבימים"

אלא נגד , ל במאבק לא נגד המלצות ששינסקי"ועדי כי
אנחנו מבינים שאת החלטתכם ... ל ונגד עידן עופר"הנהלת כי

לצאת למאבק מול החברה ועידן עופר קיבלתם מתוך הנחה 
ריות רבה יותר מאשר המאבק אשהמאבק הזה יזכה לפופול

 לכם בכל אולם חשוב לנו מאוד לומר. מול ועדת ששינסקי
  ."אתם טועים: הרצינות וללא כחל וסרק

במקום להפנות את זעמם ! כמה חצופים הם העובדים,     אכן
מס שאחר ( החברה י שמנסה למסות את בעלמשלהנגד המ

חינוך ובריאות שירותי בדמות , כך יחזור לכיסם של העובדים
הם בוחרים דווקא למקד את הכעס ) המסופקים בידי המדינה

  ...רואה בהם רק כלים על לוח משחקה,  החמדןבמעסיק
ר ההסתדרות "יו, מאיר בביוףמאיר בביוףמאיר בביוףמאיר בביוף שותף  הוועדיםת    להערכ

. עמו שוחחנו לאחר שהוכרזו סכסוכי העבודה, במרחב הנגב
כדי שזו תקל , רוצה שנפגין נגד הממשלההנהלת החברה "

טוענת שהמיסים עליהם המליצה היא . עליה בתשלום המס
הבת שלה למצב של - את חברותודרדרי, 2ועדת ששינסקי 

  .אמר, "עד כדי סכנת סגירה, וסר רווחיותח
  

, רגססטפן בול "כיל "    לבביוף טענות קשות כלפי מנכ
מאז שעידן עופר הביא  ":המשמש בתפקידו מזה שנה וחצי

 ואין שום ל דרך מאזן הרווחהם מסתכלים על הכו, את בורגס
של " מצוקתו"- ל מגלה הבנהבביוף". התחשבות בעובדים

אני בהחלט : " אך מבקר את ההתנכלות לעובדיםעידן עופר
, ל"מבין את העומס הכספי האדיר שהממשלה מטילה על כי

. אבל אנחנו לא מוכנים לשחק את המשחק של ההנהלה
אבל , המנהלים רוצים שנצא בהתקפות חריפות נגד הממשלה

הסית ל רוצים ל"מנהלי כי. אנחנו לא חושבים שהיא הכתובת
  ".את העובדים נגד הממשלה ולקצור את הפירות

    כשנשאל אם העובדים דרשו לפתוח את ספרי החשבונות 
 דחוףם צפוי המס על רווחי יתר למנוולבדוק הא, של החברה

: ביוףבהשיב , את החברה למצב של חוסר כדאיות כלכלית
בין בסכסוך  צדאנחנו מסרבים להיות . זה לא עניין שלנו"

לבטל : הדרישות שלנו פשוטות. ל"לבין הנהלת כיהממשלה 
  ".את האיומים בסגירת המפעלים ובפיטורי עובדים

ל הוא "מתרגש מזעקות השבר של הנהלת כיכלל אינו     מי ש
ממובילי המאבק למען , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןחבר הכנסת 

הטענה כי המלצות  ".הגדלת התמלוגים על משאבי הטבע
ל לבלתי כדאית "ילותה של כיועדת ששינסקי יהפכו את פע

כ "אמר ח, " היא דמגוגיה ושקר קיצוני–מבחינה כלכלית 
ולא , הרי ששינסקי מציע למסות רק את רווחי היתר. "חנין

אני הייתי מציע להטיל מיסוי מרחיק לכת . את כלל הרווחים
שכן מדובר בחברה המחלקת דיווידנדים של , הרבה יותר

של המיסוי גל את ההשלכות הניסיון לגל. מיליארדי שקלים
הוא פשוט ציניות ותאוות , על שכמם של העובדיםהחדש 

  ".בצע בלתי מרוסנת

        וווו""""אאאא



  

 5 /חברה                                                                                    4 /חברה
  

  

  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  

 הכריז ראש הממשלה נתניהו בישיבת –!" הביטחון קודם לכל"
אשר החליטה לקצץ בתקציבים האזרחיים ושוב , )31.8(הממשלה 

איש מהשרים לא צייץ אפילו . להגדיל את התקציב הצבאי
  .התנגדות כלשהי להכרזה זו

כי העלויות הישירות של המלחמה היו , משרד הביטחון הבהיר
 במהלך כדי לכסותן כבר העבירה הממשלה לצבא.  מיליארד שקל9

 למעלה משבעה, ממש בעת הלחימהלרבות  ,השנה החולפת
וכאשר מחברים להעברה .  הרזרבות בתקציבפימיליארד שקל מסעי

זו את התוספת לתקציב הצבאי שאישרה הממשלה בשבוע שעבר 
תקציב "המכונה (יוצא שהתקציב הצבאי ,  מיליארד שקל1.5בסך 

התקציב ( מיליארד שקל 58- כבר הוגדל מ2014לשנת ") הביטחון
  . תוך שנה15%כלומר הגדלה של , מיליארד שקל 66.5- ל) המקורי

  
        

, , , , למוסדלמוסדלמוסדלמוסד, , , , ככככ""""עוד תקציבים לשבעוד תקציבים לשבעוד תקציבים לשבעוד תקציבים לשב
        ולנשק להשמדה המוניתולנשק להשמדה המוניתולנשק להשמדה המוניתולנשק להשמדה המונית

  

  

אשר פורסמו לפני המלחמה ,     מנתונים רשמיים של משרד האוצר
כ והמוסד עולה "יב השבעולה כי תקצ, )9.6, "הארץ("בעזה 

 מיליארד 6.179 הוא עמד על 2012בשנת . בהדרגה מדי שנה
 6%גידול של ( מיליארד 6.63- הוא עלה ל2013בשנת , שקלים

 7.07-ואילו בשנה זו תקציבו עלה עוד ל, )לעומת השנה הקודמת
  ). לעומת השנה הקודמת7%גידול של (מיליארד שקלים 

התקציבים של שני שירותים     ישנו קושי לערוך בקרה על 
בוועדת שכן הם זוכים בתקציב בהליך ייחודי , חשאיים אלה

הכולל העברת כספים מהרזרבה הכללית , הכספים של הכנסת
על אף ששני הגופים אינם כפופים , זאת. לתקציב משרד הביטחון

  .אלא למשרד ראש הממשלה, למשרד הביטחון
עותי בשנים     סעיף תקציבי נוסף שנהנה מגידול משמ

 –כלומר , "תקציב האמצעים המיוחדים"הוא , האחרונות
תחזוקה ורכישה של כלי נשק להשמדה , התקציבים עבור פיתוח

 , מיליארד שקלים4.5עמד תקציב זה על  2014בשנת . המונית
 – מיליארד שקלים 5.1-ואילו בשנה הבאה הוא עתיד לגדול ל

השיעור , אבנר כהןר "לדברי חוקר הגרעין ד. 13%-גידול של כ
אמצעים המיוחדים "-מתוך תקציב הביטחון שמשקיעה ישראל ב

ב במערך "מזה שמשקיעות בריטניה וארה  גדול משמעותית"שלה
  ).6.6, "הארץ(" הגרעיני שלהן

  

בתקציב שעומדים כי , כי הממסד הצבאי כבר הבהיר. זה בינתיים
בסיס  מיליארד שקל ל11 הוא דורש תוספת של 2015לאשר לשנת 

 מיליארד שקל 10 – 2016ובתקציב , "הצטיידות"התקציב לצורך 
  .נוספים

  

  מסתרי התקציב הצבאי
לפני שנבחן איזה קשר קיים בעצם 

חשוב , בין התקציב הצבאי לביטחון
כי התקציב הצבאי האמיתי , להדגיש

של ישראל גדול בעשרות אחוזים 
ההוצאות הצבאיות . מהתקציב המוכרז

ללות מרכיבים המוכרזות אינן כו
הנחשבת , ההוצאה: מהותיים כמו

לפיתוח נשק גרעיני ונשק אחר , סודית
ההוצאות ; להשמדה המונית

הכלולות בסעיפי , להתנחלויות
, והסיוע הצבאי האמריקאי; תקציב רבים

שהם ,  מיליארד דולר בשנה4-המגיע בפועל לכ
  . מיליארד שקל14-כ

מועברים לצבא , נוסף לכך
העביר , למשל, כך. ים נוספים בעילות שונותמפעם לפעם תקציב

על חשבון "האוצר למשרד הביטחון בשבוע שעבר מיליארד שקל 
בדרך עקומה זו ". א"פינוי שדה התעופה הצבאי בשדה דב בת
ואשר ) 2019- אולי ב(מקבל הצבא תשלום עבור קרקע שיפנה 

להסכמים דומים הגיע הצבא עם . מלכתחילה הייתה רכוש המדינה
  . גם לגבי פינוי בסיסים צבאיים נוספיםהאוצר

  

  ביטחון וצבא
, עליה החליטה הממשלה בשבוע שעבר, הגדלת התקציב הצבאי

הביטחון : "הוצדקה בקביעה הנחרצת של נתניהו שצוטטה לעיל
כי צבא מצויד , אך בקביעה זו עצמה מובלעת ההנחה". קודם לכל

שיעניק בכלי ההרג המשוכללים ביותר שניתן להשיג הוא זה 
  . ביטחון לאזרחים

אלא שהנחה בסיסית זו בפוליטיקה הישראלית בעצם אינה 
כדי שיהיה מספיק , כמה בדיוק צריך להשקיע בצבא: מותחת גבול

מדוע החליטו כי לא די שחיל האוויר מצויד במטוסי קרב ?  ביטחון
 וכי צריך לציידו במטוסים יקרים הרבה F-16ב מדגם "תוצרת ארה
  ? F-35יותר מדגם 

, שצבא מצויד כדי להילחם, הצד השני של ההנחה הזאת הוא
 הממשלה והממשל –במקרה הישראלי (ולכן מי שמשקיע בו 

, חברת לוקהיד מרטין(וגם מי שמרוויח מייצור צבאי , )האמריקאי
כלומר , "בפעולה"מעוניינים לראות את השקעתם ) למשל

, סבב נוסףהיא בעצם פתיחה ל, כל מלחמה, אך מלחמה. במלחמה
משוכלל יותר ויקר יותר של הצטיידות 

אשר גם אותה חשוב לבחון , צבאית
  .וחוזר חלילה, כלומר במלחמה, בפעולה

דרך החשיבה הממסדית הזאת 
. מבוטאת לעיתים רחוקות במפורש

, )8.6.1982(בנאום שנשא בכנסת 
האמון -בהגישו את הצעת אי

בממשלה בשל מלחמת לבנון 
מאיר וילנר כ "ציטט ח, הראשונה

ל "מדברים שאמר הרמטכ) ש"חד(
חודש לפני פרוץ , רפאל איתן, דאז

מאחר שבניתי : "המלחמה
מערכת יוצאת מהכלל במיליארדים 

אני יכול וחייב להפעיל , של דולרים
יכול להיות שאהיה מחר ... אותה

  ".בביירות
כדוגמא להשקעה התורמת 

כיפת "את מערכת , בהקשר של מלחמת עזה, ן הביאולביטחו
משבחיה הרבים לא , מבלי להיכנס לוויכוח על תועלתה". ברזל

שאם לא היו מתעקשים על , טרחו אפילו להציג את האופציה
ואם היו , כפיית הסגר על רצועת עזה ועל הרחבת ההתנחלויות

 מאזן וממשלת ההסכמה הלאומית-עם אבו(מגיעים להסדר מדיני 
 12או שהיו נענים ליוזמת השלום הערבית מלפני , )הפלסטינית

 –והייתה קמה מדינה פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל , שנה
וכל מחול השדים רב הקורבנות וההרס , כלל לא היו איום רקטות

  .מלחמות היה נחסךכמה וכמה של 
כי המירוץ אחר נשק משוכלל יותר בא על , לכך יש להוסיף

, לתשתיות, לרווחה, לבריאות, וצאות האזרחיות לחינוךחשבון הה
העזה , 2011על רקע המחאה החברתית של קיץ . לסביבה ועוד

 מיליארד שקל בתקציב הצבאי 3ועדת טרכטנברג להציע לקצץ 
כזכור המלצה זו הושלכה לפח בידי . ולהעבירם למימון החינוך

  ".הביטחון קודם לכל"ממשלת 
  

נביא דברים שאמר , מו של וילנרואם כבר הזכרנו את נאו
נגמר שאכן התרחש מאז -בהמשך וחזו את סבב המלחמות הבלתי

הביטחון של יישובי הצפון , ביטחון ישראל חשוב לכולנו: "1982
ידי כינון -אבל הביטחון הממשי יושג רק על. ושל כל היישובים

אחרת מובילים ... על ידי זה שלא נשעבד עמים אחרים, שלום
  ".מאסון לאסון, לחמהממלחמה למ

  
  

        
  

 

 

 

  הצבא דורש והממשלה קופצת לדום
  

  

  

  

  

  

  

 ות נוספתואילו מלחמה היא עילה להצטייד, צטיידים כי מכינים מלחמהמ

        

        

: : : : הקיצוץ הגדול ביותרהקיצוץ הגדול ביותרהקיצוץ הגדול ביותרהקיצוץ הגדול ביותר
        במשרד החינוךבמשרד החינוךבמשרד החינוךבמשרד החינוך

  

  

למעט (    נתניהו הודיע על קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה 
הגבוהות של המלחמה כדי לממן את העלויות ) במשרד הביטחון

 משרד יספוגואת הקיצוץ הגדול ביותר , המיותרת והנפשעת בעזה
,  מיליון שקלים עתידים להילקח מתקציב המשרד517. החינוך

 מיליון שקלים שיקוצצו ממערכת 175.5ואליהם יש להוסיף עוד 
 מיליון שקלים 690-למעלה מ: כ"ובסה, ההשכלה הגבוהה

במקום לחינוך , לחמה הבאהשיוקדשו להצטיידות לקראת המ
  . ולהקניית ידע עבור דור של תלמידים וסטודנטים

 מיליארד שקלים 1.8    קיצוץ זה מצטרף לקיצוצים קודמים של 
. שנלקחו ממנו השנה ובשנה שעברה, מתקציב משרד החינוך

שלמרות ההכרזות היפות של שר האוצר יאיר לפיד ושר , מסתבר
בדבר פתיחת ") יש עתיד"גת שניהם ממפל(החינוך שי פירון 

 דווקא פגיעה קשה תמדועל סדר יומם ע, "עשור של חינוך"
  .ההורים והסטודנטים, בציבור התלמידים

,     טרם נודע מה יהיו ההשלכות המדויקות של הקיצוץ הצפוי
אולם גורמים במשרד החינוך הביעו חשש שהמלצת ועדת 

 וכי התשלומים , תבוטל3-4טרכטנברג בדבר חינוך חינם בגילאי 
  . הגבוהים עבור גני ילדים ימשיכו להכביד על ההורים

, כיום. נשקלת האפשרות לקצץ בסבסוד הצהרונים,     כמו כן
אקונומיים -ביישובים הנכללים בשלושת האשכולות הסוציו

אולם . ילדים יכולים להירשם לצהרונים בחינם, הנמוכים ביותר
וכן , ים את ביטול הסבסודבתקשורת דווח כי במשרד החינוך בוחנ

משמעות צעד זה היא פגיעה . את צמצום מועדי הפעלת הצהרונים
 – םהא,  לרוב–שכן אחד ההורים , בשכבות המוחלשות ביותר

זאת בהנחה (ולא יוכל לעבוד , ייאלץ להישאר בבית עם הילדים
 ה הנחה שאינה ברורה מאלי–שכיום שני ההורים הם מועסקים 

כך תיפגע ). שם שיעור האבטלה גבוה, הענייםביישובי הפריפריה 
ותקטן האפשרות שתוכל לעמוד בהוצאות , הכנסת המשפחה

  .שלא לדבר על לצאת ממעגל העוני ולהתקיים בכבוד, המחייה
תבקש כי ה, נוכח הפגיעה הקשה בחינוך ובהשכלה הגבוהה

, יסודיים- ארגון המורים העללרבות(המקצועיים  האיגודים
יקימו ) וארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, הסתדרות המורים

גם התאחדות  הסטודנטים . קולם נדם, אולם בינתיים. קול צעקה
  .נמנעה מלמתוח ביקורת על הקיצוץ בהשכלה הגבוהה

" האחדות הלאומית"ששתיקה זו היא פרי אווירת , ייתכן
נוכח ציד המכשפות . שממשלת הימין מנסה לייצר מאז המלחמה

לגיטימציה של - מרצים ומורים ומסע הדהכלפי המקארתיסטי 
המרצים , ייתכן כי בארגוני המורים, עמדות ביקורתיות

 בגלוי מול טענת הממשלה כי התייצבוהסטודנטים חוששים ל
המערכה "כולנו נדרשים להטות שכם ולעזור לשאת בהוצאות 

אולם ארגונים אלה נושאים באחריות לדמותה של ". להגנת הדרום
עליהם לקחת חלק פעיל ומוביל במערכה . אנו חייםהחברה בה 

במקום להפקיר את מאות , ציבורית נגד הקיצוץ בתקציב החינוך
  .אלפי התלמידים והוריהם למציאות של חינוך דל ומוגבל

  

 אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן
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מדרזדן 
  אביב- לתל

  
, ג של לאה גרונדיאיורים תערוכת

וסימפוזיון על , 1948-1933מהשנים 
   אביב- ייערכו בתלחייה ופועלה

  
    תערוכת ציוריה של האמנית הגרמנית לאה גרונדיג 

התערוכה . אביב ביוזמת קרן רוזה לוקסמבורג- תתקיים בתל
. 54ון רחוב וולפס,  במוזיאון פרסלר)11.9(השבוע תפתח 

דיון על חייה של , 14:00החל מהשעה , באותו יום יתקיים
 .אז שהתה בארץ, 1948-1940יצירותיה בשנים על גרונדיג ו

עבד עבד עבד עבד הצייר הקומוניסטי החיפאי , בין היתר, בדיון ישתתפו
דוד דוד דוד דוד וחתן פרס ישראל , שנמנה עם תלמידיה, עאבדיעאבדיעאבדיעאבדי

    .טרטקוברטרטקוברטרטקוברטרטקובר
 1906שנת זדן ב נולדה בדר)גרונדיג: לימים(לנגר לאה     
 אביה ,גרונדיגלדברי . ודוקסית אמידהתמשפחה יהודית אורב

 ולכן הכריח אותה ללמוד ,"תביא תועלת"-רצה לעצבה כך ש
ובניגוד ,  היא רצתה להיות ציירתולם א.בבית ספר למסחר

במסגרת זו . אקדמיה לאמנות בדרזדן למדה ב– לרצון אביה
אביה התנגד בתוקף  .הכירה את הסטודנט לציור הנס גרונדיג

 סטודנט גםהנס לא היה יהודי וש מאחר ,לקשר ופעל לניתוקו
סטודנטים כמו גם , והנסלאה . עני לציור בעל דעות שמאליות
מפלגה  ל1926- בו הצטרפ,נוספים מהאקדמיה לאמנות

ההתנגדות של משפחתה למרות ו, הקומוניסטית של גרמניה
  . 1928-  השניים נישאו ב–

ברו בני הזוג ע, דועט מאומכסף  לרשותם עמד    כיוון ש
 רובע מגורי פועלים ,וזולה בנוישטדלהתגורר בדירה קטנה 

היינו " :אודות תקופה זועל הנס גרונדיג כתב  .של דרזדן
, לעיתים. ים מרק12-כהשבועית הכנסתנו , עניים מרודים

לא . לא היה באפשרותנו לשלם שכר דירה, במשך חודשים
 עבדנו במרץ ,למרות זאת. להיזרק לרחובפעם היינו קרובים 
טיה את חיי ילאה גרונדיג תארה בתחר ."רב והיינו מאושרים

  .העוני של נשות הפועלים בתקופת המשבר הכלכלי העולמי
  

  אמנות מהפכנית בגרמניה הנאצית
של ארגון   הנס ולאה היו בין המייסדים,1929בשנת     

ר לשלטון ם עלות היטל ע.האמנים המהפכניים בדרזדן
וני 'ג, הצייר הצעיר, שכנםבייחוד לאחר ש, השתנו הדברים

עתה היה . ריכוזפו למחנה אי הגסטביד נלקח ,פרידלנדר
פו אחיפושי גסט פשרות שלא בחשבון גם הביאעליהם ל

ללא הרף את ה  סרקהמשטרה הפוליטית הנאצית. בביתם
. "חומר מרשיע"דא שאין בו ו לוכדי, תכולת הסטודיו

של " גסטפו בבית"-של הנס ו" הגסטפו היה כאן"התחריטים 
   .הרועים אלילאה הם עדות לא

ל ו הכ,1933אחרי ":     כך כתבה לאה גרונדיג על תקופה זו
הסבל של הפועלים לא  והמחסור, הצגת המצוקהב. השתנה

 צורך  היה.הבורות וגעוןיצריך היה לתאר את הש.  דיההי
ההשמדה ההמונית את , לתאר את השנאה שלה הטיפו

בהמשך ". ח לעמוד מולםו וגם את הכ,ועתית שהוכנהוהז
אור י אבל גם יכולת הת,לא הייתי מוצלחת כהנס ":כתבה

, יכולתי להזדהות עם כל מצב ועם כל אדם. תה טובהישלי הי
אני נשארתי עם הדמויות שהבעת פניהן . לעיתים עד סבל

 רציתי לתאר את .תה עבורי הצגה חוזרת של מהות הקיוםיהי
עדר החופש של יהאת המודעות לזוועה ואת , אלף הפחדים

מאבקם של את רציתי גם להציג את גזל האנושיות ו. הנרדפים
   ".רציתי להתריע בפני המלחמה המתקרבת. הטובים

, "מתחת לצלב הקרס"כך נוצרו התחריטים של לאה     
  בני הזוג גרונדיג".המלחמה מאיימת"-ו" היהודי אשם"

הם יצרו . לא ידעו כמה זמן נותר להםש מאחר ,עבדו בלהט
המלחמה , אימהות"עבודות גראפיות דוגמת היצירה 

  . וות של שני בנים לאם אחתהמציגה מ, "מאיימת
 אחרי ,1936- למספר ימים בבני הזוג ראשונה נעצרו ל    

". עצורים" זו הניבה את זוג הציורים התנסות. ויץנסיעה לשו
 כדי  אך בחרו לשוב לגרמניה,ויץאר בשוישלההם יכלו אז 

 , אחרי מעצרם השני,1938באוקטובר . להיאבק בנאציזם
בין שתי . לאה הושארה במעצרואילו , שוחרר הנס גרונדיג

, ת ביותרהנס את עבודתו המשמעותייצר , תקופות המעצר
: כתבה, במבט לאחור, לאה".  השנים1000הרייך בן "
 .י כך לשחרר"לבטאה וע, יצירתיות עבודות יכולות להנציח"

 ...יומית-מלחמתנו ומשמעותנו היום, יתה שאיפתנויזאת ה
ובכך . לצייר את פניו הרצחניים כך שאחרים יראו זאת בבירור

לחזק את , שיזםא הפתלאשר את הדחייה ולתמוך בשנא
האהבה ולהרים אגרוף נגד הפחד המשתקף באלפי הפנים 

  ". אותן שניםיתה עבודתנו ביזו ה. הסובלות
  

    

 40-שנות ה, "זעקה"
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  החיים בפלשתינה

השיגה רישיון ו,  שוחררה לאה ממעצרה1939בסוף     
פגש עוד יבתנאי שלא תאך , ינהתלהגר לפלש") סרטיפיקט("

 ,נפגשו הנס ולאה בסתר, פרדיכדי לה. עם חברים ומכרים
הנס הוכנס בתחילת . שניהם נעצרו שוב ואלא שהדבר נתגלה

שוחרר בקושי ו אותו שרד , למחנה הריכוז זקסנהאוזן1940
היא . ינהתלאה הצליחה להגר לפלש.  מאוד חולהממנו

 על אחת מספינות הפליטים 1940הגיעה לחיפה בנובמבר 
תכננו להעביר את הפליטים לאי הבריטים . האחרונות

חוק האוסר הגליית ב בהתחשב. נוס ההודיאמאוריציוס באוקי
בצעד  "ההגנה" אנשי ארגוןנקטו , ניצולי אניות טבועות

   ."פטריה"אוניה יצוני ושנוי במחלוקת וטיבעו את הק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ונכלאה לתקופה של ,"פטריה"גרונדיג שרדה את טביעת     
אחרי . ליד חיפה , בעתליתמעפילים חודשים במחנה 9

בהמשך אצל , אחותה בחיפהשחרורה התגוררה זמן מה אצל 
   . ומאוחר יותר אצל חברים,אביב-אביה בתל

קיבלה , הציגה את עבודותיה בתערוכות שונותלאה     
 20- ובתקופת שהותה בארץ איירה כ, הזמנות לאיור ספרים

יצרה בתקופה זו .  איורים300-ספרי ילדים הכוללים יותר מ

את . סדרת איורים משמעותית בנושא השואה
בעודה , 1941-האיורים האלה החלה להכין ב

 ציירה גם 1942-וב, כלואה במחנה בעתלית
, רדיפתם, עבודות הקשורות בגורל היהודים

   .השמדתם והתקוממותם, בריחתם
גיא "אביב ספר בשם - יצא לאור בתל 1944-ב    

ספר זה . המכנס את סדרת האיורים הזו, "ההריגה
ב ולדרום " לארה,הגיע עוד באותה שנה לאנגליה

לאה ציירה כרזות גם עבור , שנים באותן. אפריקה
, )פ"פק(ומוניסטית הפלשתינאית המפלגה הק

  . 1942 עד שפעלה במחתרת
ונתמנתה למרצה ,  שבה לגרמניה1949-    ב

.  המזרחיתגרמניהב, באקדמיה לאמנות בדרזדן
, בעלה הנס היה הרקטור הראשון של האקדמיה

 בגרמניהכאמנית בשנות פעילותה . 1958-ונפטר ב
,  תיארו איוריה את חיי הפועלים,שאחרי המלחמה

, היא ביקרה במכרות פחם ובמפעלי פלדה
  .וביקשה לתאר את עבודתם הקשה

הייתה פעילה באגודת האמנים     לאה גרונדיג 
 1964-וב, של הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית

אישה הראשונה שנבחרה לנשיאת ההייתה 
נפטרה היא . משך שש שניםבתפקיד זה בשימשה ו, האגודה

  . במהלך הפלגה בים התיכון,1977-ב
  

  :אביב-ל בספטמבר בת11-תכניית יום העיון שיתקיים ב
http://tinyurl.com/grunding2014  

  
  

  מידאן בחיפה -תיאטרון אל
  מעלה לראשונה הצגה בעברית

  
  
  
  

, חנא עידי ואדוארד מאסטחנא עידי ואדוארד מאסטחנא עידי ואדוארד מאסטחנא עידי ואדוארד מאסטמאת , "עובד שבת"    ההצגה 
-אלעלה תיאטרון יהצגה הראשונה בשפה העברית שהתהיה 

 ;אשרף חנאאשרף חנאאשרף חנאאשרף חנא: עיצוב התפאורה והתלבושות. מידאן בחיפה
עמיחי עמיחי עמיחי עמיחי  :עיצוב תאורה ;חביב שחאדהחביב שחאדהחביב שחאדהחביב שחאדה :מוסיקה מקורית

 ;קיםקיםקיםקיםואואואואאל ואל ואל ואל ואאאאוווו: עיצוב גרפי; ס בכריס בכריס בכריס בכריככככאלאלאלאל: ואויד; אלהרראלהרראלהרראלהרר
  .מוראד חסןמוראד חסןמוראד חסןמוראד חסן: עוזר במאי

ובהשתתפות , סיני פתרסיני פתרסיני פתרסיני פתר בבימויו של –    עלילת ההצגה 
, ערב שבת מתרחשת ב– עינת וייצמן ומחמוד אבו גאזיעינת וייצמן ומחמוד אבו גאזיעינת וייצמן ומחמוד אבו גאזיעינת וייצמן ומחמוד אבו גאזי

היא פוגשת גבר . שה נוהגת את רכבה לתוך מוסךיכאשר א
האם הם מכירים האחד  .שאין שום תקלה במכוניתה, שמגלה
  ?האם הם נפגשו בעבר? יהיאת השנ

אמר מנהל ,     על ההחלטה להעלות הצגה בעברית
 לאחר כמעט עשרים שנה: "עדנאן טראבשהעדנאן טראבשהעדנאן טראבשהעדנאן טראבשההתיאטרון 

לטנו שהגיע הזמן הח, שאנו פועלים בחברה הפלסטינית
אני שמח שההצגה . שההצגות שלנו יועלו גם לדוברי עברית

בין שנאה /ם עוסקת ביחסי אהבההראשונה שאנו מעלי
המלחמה כל משך החזרות התקיימו . יהודיהבין י לנפלסטי

. את היחסים בין שני העמיםדבר שאיפשר לבחון , בעזה
 ".הקהל מוזמן לחוות חוויה תיאטרונית שמעוררת חשיבה

בשעה , )13.9(ובמוצאי שבת ) 12.9(' יום וההצגה תעלה ב    
). 2חורי ' רח, מגדל הנביאים(מידאן -בתיאטרון אל, 20:30

 – שקלים 50 במחיר –וכרטיסים , משך ההצגה הוא שעה
   04-8641871.2: ניתן להשיג בקופה

 40-שנות ה, "יטיםבהשגחת הבר"

  
 1946, "עגלה עם חמור"



    במאבק
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   באוגוסט7, "חיפה נגד גזענות ואלימות"כנס : בתמונה
  
  
  
  
  
  
  
  

 –נאבקים  בגזענות : "ערבי תחת כותרת-גלילי יהודיכנס     
,  בספטמבר15 ', ביתקיים בכרמיאל ביום" מקדמים שותפות

, הכנס יתקיים במועדון הריימנס. 21:00-17:30 בין השעות
ישתתפו ). לשעברמאחורי בית ספר הורביץ  (105ל "רחוב צה

וכן , בו נציגים של שורה ארוכה של ארגונים יהודים וערבים
: בין הנושאים העומדים במרכז הכנס. י"ש ומק"פעילי חד

למען חברה , כיצד ניתן לקדם את השיח ואת העשייה בגליל
?  גם בצל המלחמה–שיתופית ושוויונית יותר , דמוקרטית

 .נותומהן דרכי המאבק היעילות בגילויי הגזע
  

: כ לשעבר סעיד נפאע"מאסרו של ח
  הרשעה פסולה וגזר דין בלתי מידתי

  
  
  

שנת ) 4.9(    בשבוע שעבר גזר בית המשפט המחוזי בנצרת 
בשל ביקור , ד"כ מטעם בל"שהיה ח, סעיד נפאעסעיד נפאעסעיד נפאעסעיד נפאעמאסר על 

, ש"ר חד"בהודעה שפרסם יו. 2007שערך בסוריה בשנת 
פסול ולא הוא נאמר כי גזר הדין , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח

להלך אימים על האזרחים הערביים  -  ול מטרתי כ וכ,מידתי
 . ועל בני העדה הדרוזית בפרט,בכלל

טחון י פגיעה בבבדברה שום טענה עלתתביעה לא הה    "
כ מכהן " למעט מפגש של ח,המדינה או ביצוע עבירה אחרת

 היא 'ביקור במדינת אויב'בדבר הטענה  .עם אנשים פוליטיים
בחשבון את זהותם ואת  מביאהשכן אינה , כתטענה מופר

ם סוריה אינה יה שבעינ,עמדותיהם של האזרחים הערבים
 .אמר, "מדינת אויב ואינה אויב

, בימים בהם פושעים פוליטיים ופאשיסטים סדרתיים    "
מתהלכים  ,לויןכ יריב "חהליברמן והשר אביגדור כגון 

  - ה הערביתאוכלוסייבופשי תוך השתלחות פראית וגזענית ח
כ "חמי שבכהנו כן למאסר בפועל ודלמשפט הבית בחר 

בגין פגישות וזאת , מילא את תפקידו בייצוג שולחיו
  .כ ברכה"הוסיף ח, " שקייםפוליטיות

 והמחזאי חאולה אבו בקרחאולה אבו בקרחאולה אבו בקרחאולה אבו בקר' הרצאות פרופישאו כנס ב        
קטע  יגיש מוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכרי יהשחקן והבמא ו,יהושע סובוליהושע סובוליהושע סובוליהושע סובול

אים סביב שדיונים במגוון נוייערכו , לאחר מכן. אמנותי
  054-3921272: לפרטים. שולחנות עגולים

 

תקנות וקנסות שנועדו לרדוף בוטלו 
 רועי צאן בדואים בנגב ולגזול 

שיטה " הסיירת הירוקה"    בשנתיים האחרונות נקטו פקחי 
. הבדואים בנגב-חדשה של התעללות במגדלי הצאן הערבים

הפקחים היו מזמינים , במקום לבקש מהם לעזוב שטח רעייה
 עד ו קנסות שהגיעאלה הטילואת אנשי משרד החקלאות ו

, אלהכעשרות מגדלי צאן ספגו קנסות .  שקלים30,000
  .לעיתים כאשר רעו את הצאן מרחק מטרים ספורים מביתם

ר "ד, )ש"חד (ריהריהריהריהאאאאפו אגבפו אגבפו אגבפו אגבעעעעכ "חות התערבותם של זכב    
 ומוחמד אבו פריחהומוחמד אבו פריחהומוחמד אבו פריחהומוחמד אבו פריחה) בנגבש "פעילת חד (יעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןיעלה רענן

 במשרד החקלאות  נסוגו  – )ר אגודת מגדלי הצאן בנגב"יו(
התקנות החדשות קובעות כי רעיית צאן בקרבת . מנוהל זה

עשרות , כן-על-יתר. הבית לא תיחשב מעתה עבירה פלילית
  . בוטלו–שנה האחרונה הקנסות שהוטלו ב

  
  
  
  
  
  
  
  

  )י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  פחם- אביב ואום אל- סניפי תל

  
  
  
  

  יתקיים, 16:00-10:30בין השעות ,  בספטמבר13, בשבת
  
  
  
  

  פחם ודיון בנושא - מפגש באום אל
  

  ערבי -המאבק המשותף היהודי
  

 ,ארוחת צהריים, דיון פוליטי, האירוע כולל מפגש היכרות
ומשמרת מחאה משותפת לאורך כביש ואדי , סיור בעיר

, להרשמה לנסיעה. א ברכבים פרטיים"הנסיעה מת. עארה
   makicpi@gmail.com, 054-7276587: לרבות בעלי רכב

  
  
  
  
  
  

  מועדון הגדה השמאלית

   אביב- תל, 70אחד העם 
  
  
  
  

  20:00בשעה , בספטמבר 18', ביום ה
  
  

  

  הקרנה מיוחדת 
   נועית עטורת הפרסיםשל המסה הקול

  
  
  
  
  
  

Double Take  
  יוהן גרימונפרהמאת הבמאי הבלגי 

  
  
  
  
  
  
  

דברי . הסרט עוסק בתעשיית הפחד מאז המלחמה הקרה
  ".פיתום"מייסדת הוצאת הספרים , אסתר דותןאסתר דותןאסתר דותןאסתר דותן: הקדמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ערבי נגד גזענות-כנס יהודי: כרמיאל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נותערבי נגד גזע-כנס יהודי: כרמיאל


