
  

  

 אהו, ם"מאזן באו-נאום אבו
הוקעה חריפה של מדיניות 

הנצחת הכיבוש : נתניהו
ניהול וההתנחלויות במסווה של 

 התייצבה נגד ב"ה אר● מ"ומ
  הפלסטינים וגינתה את הנאום

  
בשבוע נאם ) אבו מאזן(הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס     

ם האשיו, יורק-ם בניו"האוהכללית של בעצרת ) 26.9(שעבר 
ישראל בכך שביצעה רצח עם במלחמה ממשלת את 

הוא הצהיר כי העם הפלסטיני לא . האחרונה ברצועת עזה
את . ויפעל להביא את האחראים לדין, ישכח ולא יסלח על כך

נאומו פתח במתקפה על התנהלותה של הממשלה בתשעת 
והבהיר כי , ומתן המדיני שקדמו למלחמה- חודשי המשא

  .ומתן עקר וחסר תכלית- משאלנהלסכימו הפלסטינים לא י
: ישראל לא השאירה פתח להסדר והמשיכה בהפרות    "

מעצרים  ,הריסת בתים, הפקעת אדמות, בנייה בהתנחלויות
המתנחלים המשיכו , במקביל". מאזן- אבוהסביר, "וגירוש

. כנסיות ועצי הזית, מסגדיםותקפו בפשעים נגד האזרחים 
הפרה את , ומתן- למשאלא עמדה בתנאים שהוסכמוישראל 

המתבסס על הסדר ומתנגדת לכל , ההסכם לשחרור האסירים
לפי ". 1967 ביוני 4-ה פלסטינית בגבולות המדינהקמת 

ההצעה הישראלית הטובה ביותר שהוגשה במשא , עבאס
אזורים מבודדים שאינם יוצרים רצף   כללה,ומתן

ות על המים ועל אוצר, בלי ריבונות על האדמה, טריטוריאלי
אין " .שתמיד יהיו נתונים להתנכלויות מצד מתנחלים, הטבע

באמצעות ההתנחלויות  ,ומתן שישראל-משאבתועלת 
  . אמר, ",קובעת את תוצאותיו מראש ,והכוחנות
. היו היסטריותהישראלי לנאום ימין ה שלהתגובות ,     כצפוי

. נאמר בלשכת ראש הממשלה, "נאום הסתה רצוף שקרים"
, ר סיעת העבודה"מי שצירף את קולו למקהלת הימין הוא יו

נאום מאכזב שמחזק את סרבני זה "שאמר כי , כ איתן כבל"ח
הדברים שאמר אבו מאזן . ואין בו שום תקווה לעתיד, השלום

 והם ,עדיף היה אם לא היו נאמרים, הם שקריים ומקוממים
  ".  וחר שלום אמיתיראויים לגינוי על ידי כל ש

  

גיבוי לסרבנות השלום של , כהרגלה, ב העניקה"    ארה
נאומו של אבו . "מאזן-וגינתה את נאום אבו, ממשלת ישראל

אנחנו מאוכזבים מהן . מאזן כלל התבטאויות תוקפניות
 מחבלות ההצהרות פרובוקטיביות כאל. ודוחים אותן

ה דוברת אמר, "במאמצים לשיקום יחסי האמון בין הצדדים
  .ן סאקי'ג, ב"מחלקת המדינה של ארה

  

,  קריון'עם גמאזן - אבונפגש ,     עוד בטרם נשא את נאומו
כי בכוונתו להגיש למועצת ואמר לו , שר החוץ האמריקאי

ם החלטה שתקרא לסיום הכיבוש תוך "הביטחון של האו
ב מתנגדת "קרי השיב כי ארה. שלוש שנים לכל היותר
-בתגובה אמר אבו. בע תאריך יעדלהצעת החלטה אשר תק

כי אם יטילו האמריקאים וטו במועצת הביטחון על , מאזן
 אמנות 500-יבקשו הפלסטינים להצטרף ליותר מ, הצעתו

  .לרבות בית הדין הבינלאומי בהאג, וגופים בינלאומיים
שנערכה למחרת , י"ישיבת הלשכה הפוליטית של מקב    

כי  , מוחמד נפאע, ל המפלגה" אמר מזכ,מאזן-נאום אבו
 בינם ומתן-מוכנים לנהל משא"האופוזיציה הממשלה ונציגי 

כי הפלסטינים אמורים להשלים ומניחים בטעות , לבין עצמם
  ".שכל כוונתו היא להנציח את הכיבוש, מ המדומה"עם המו

  2014 אוקטובר ב1 ,39   גיליון 
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  כמה כרישים בין הסרדינים
המחזור שלי ידע . יש להגדיל את מספר התלמידים בכיתה"

 ויצאו ממנו שניים שבנו קריירה , תלמידים בכיתה52
 ואחד שהפך ,אביב-ית במכון וייצמן ובאוניברסיטת תלאקדמ

 ".ל בנק הפועלים"פרופסור לרפואה ומנכ
 )2.9, "ישראל היום", תהפרשן דן מרגלי(

 

 קונספירציה שמאלניתערכים סביבתיים הם 
, כמו תמיד, חלקה משרת. זו אידיאולוגיה פנאטית ועיוורת"

אותם גופים הצליחו בלי . אינטרסים זרים של ארגונים שונים
' לתקוע'כי הרי רשויות התכנון שלנו נועדו , הרבה מאמץ

 'תמר'קידוח מיזמים ולסכל הקמת קו להזרמת צינור גז מ
 ". לנקודה הקרובה ביותר בחוף

 )3.9, "ישראל היום", הפרשן חזי שטרנליכט(

 

 בארמון האליזהסוציאליסט ה
פרנסואה , לא תמה הסערה שעוררה הפרידה בין נשיא צרפת"

בעקבות רומן שניהל הנשיא , ואלרי טרירוויילרלבין , הולנד
 שבו ,טרירוויילר פרסמה ספר. ולי גאייה'עם השחקנית ז

המגיעה , טרירוויילר. מתוארים חייה בארמון האליזה
המתגאה , חשפה כי דעותיו של הולנד, ממשפחת פועלים

. שונות מאלה שהוא מציג, בדאגתו לאזרחי צרפת העניים
אולם , 'כתבה', הוא מציג את עצמו כאדם שסולד מעשירים'

, איש השמאל, הוא. הנשיא אינו אוהב את העניים, במציאות
 מאוד -' חסרי השיניים'להם מאחורי דלתיים סגורות שקרא 

 ".'גאה בחוש ההומור שלו
 )4.9, "לה מונד"-מתוך ידיעה ב(

 

 עבודה עברית
בשכונת ' בית יעקב'הורי התלמידות בבית הספר החרדי "
 דורשים להפסיק את העסקתם של עובדי ניקיון 'בית וגן'

יועסקו ההורים דורשים שבמקום . ערבים בתחומי בית הספר
 ".יהודים בלבד

 )18.9, "7ערוץ "-ידיעה ב(

 

 בעלי המאה הם בעלי הדעה 
בקדנציה הזו נתקלתי כמה פעמים בחדר בפינת הוועדה "

אבל סיכמנו ': בלוביסט שכועס בנחמדות על העוזרים ואומר
-כים זוטרים שמקבלים אס"או בח. '...יגיד) כ"הח(שהוא 

ים את ההודעה  ואז קורא,אס מלוביסט שיושב באולם-אם
 ".לעיתים מבלי שהבינו אותה בכלל, בקול רם

 )2014גיליון אוגוסט , "ליברל"מגזין , יועץ בכיר בכנסת(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  

  סיות"תעמוד ההסתדרות לצד העו
גייס את כל הודיע כי י, ר ההסתדרות"יו, ניסנקורן    אבי 

י הדואר לא יהיו עובדחברת שבהבטיח ועדים על מנת לוה
 !אני מאחוריו! מעולה. ועובדות קבלן

עליו הצהיר  מצפה לפריעת שטר החוב  אני–ועכשיו     
, בוועידת איגוד העובדות הסוציאליות לפני מספר חודשים

סיות המועסקות בשירותים "יפעל למתן צו הרחבה לעולפיו 
  . המופרטים ובעמותות

שם סולידריות עם גודים לעדים והאיומגמת גיוס כלל הו    
 אין זה נכון האם.  היא צעד מצוין–מאבק עובדי הדואר 

לפעול באותו אופן על מנת לעצור את הפרטת השירותים 
 עדיוצפה מכל ראשי  ואני מ,זה בהחלט אפשרי? החברתיים

להוביל ולתמוך , ללחוץהמקצועיים  והאיגודים העובדים
  .במהלך כזה

  אביב- תל, ענבל חרמוני
  
  
  
  
  
  

        

  ו וההינתקותאוסל
  
  

סטים מהימין כמו דומה שאין דבר המאחד את הפובליצי    
כמעט . נתקותהיהלתכנית הסכמי אוסלו ולשנאתם היוקדת 

יתן היה נ, "צוק איתן"שכתבו בנוגע למבצע בכל מאמר 
שנתפס כאחראי לשני , למצוא ביקורת נוקבת נגד השמאל

 . אירועים אלה
העקבי לא השמאל . וקםדברים על דיהגיע הזמן להעמיד     

ובזמן אמת , תקותינהאת תכנית האו יזם את הסכמי אוסלו 
לא , למשל, ההינתקות. ידע גם להצביע על חולשותיהם

דגל העקבי השמאל . הביאה לסיום השליטה הישראלית בעזה
ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בסיום מלא של הכיבוש 

יל לדשדוש שהוב ( אוסלוםהסכואילו , בצד מדינת ישראל
-שהייתה מהלך חד (נתקותיהה ו")אוטונומיה"- בשלב ה

  . כי זו הייתה המדיניות,  מטרה זומימשולא ) צדדי
נתקות יההתכנית כישלון כי , כאשר מקהלת הימין טוענת    

ישראל חייבת להישאר כי  מוכיחים "וסלוסון אא"-ו
הסכמי שלום כי כדאי להעיר ולהאיר , בגבולותיה הנוכחיים

 דוגמת אלה שחתמה –גם נסיגה משטחים כבושים לו שכל
ואילו .  עדיין שרירים וקיימים–ישראל עם מצרים וירדן 

 2000- דוגמת הנסיגה מלבנון ב–צדדיות -נסיגות חד
  . לא מנעו מלחמה– 2005-וההינתקות מעזה ב

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  גילאו בדואר ר
  

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   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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  דגל שחור מתנוסס מעליה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 חיילים שיסרבו ●הוא בעיקר מיתוס " חוקית בעליל-פקודה בלתי"מושג ה
   בגיבוי מרשויות הצבא והמשפט,קרוב לוודאי,  לא יזכו–לפקודות כאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אלדד לוימאת 
  

פקודה בלתי "את המילים גוגל במנוע החיפוש תכתבו     אם 
ינוכיים של מערכי שיעור ח מספר רב תקבלו ,"לילחוקית בע

חוקית -בלתילבין פקודה חוקית -על ההבדל בין פקודה בלתי
ד עו. מהסוג השני ועל איך חייל אמור לזהות פקודה ,בעליל

 -פיים ומשפטייםוסולייעלו אוקיינוסים של דיונים פ
אינספור טקסטים על  –וכמובן , העוסקים בנושאאורטיים ית

אבל נסו למצוא ידע עובדתי על . 1956-קאסם בטבח כפר 
חוקית -פקודה בלתי ",מוסרי הזה-המושג המשפטי

מאוחרים סטוריים יים הרועינסו למצוא א". בעליל
פקודות "מלמדים אותנו על  ה1956- מיותר

התוצאות יהיו . "בלתי חוקיות בעליל
 .צנועות ביותר

ל לחם " צה?זה מעניין    האין 
ו אחרי  מלחמותייתברמאת 
ארי של חלליו נפל החלק , 1956

ו ימפגש, 1948את מלחמת  ולהוציא ,אחרי שנה זו
. 1967 שנת מאז רק נפוצוה אזרחית יעם אוכלוסי

חוקית - פקודה בלתי "של כי כינון המושג ,ניתן היה לחשוב
יחד עם כיבוש , בשנותיה הראשונות של המדינה" בעליל

בין בין לוחמים ל ובר והטשטוש ההולך וג,1967-השטחים ב
לבטים מול  אמור היה להעמיד חיילים ,םיאזרחים פלסטינ

 טבחהעובדה שכי  ,צפותאפשר היה ל.  רבים יותרמוסריים
-כפר קאסם נלמד במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי

חיילים למצבים הרבה יותר הייתה אמור להביא , פורמאלית
הפקודה "משפטית ופוליטית בסוגיית , התחבטות מוסריתשל 

 לפחות – האלכמקרים  ,בפועל אולם". חוקית בעליל-הבלתי
  . מועטיםיוה –אלה המסתיימים בסירוב וזוכים בפרסום 

-הדוגמאות לפקודות בלתימרבית : בל חשוב מכך    א
 ,ידי מדינת ישראלבת בעליל שהוגדרו במפורש ככאלה חוקיו

פקודות בהן ,  דהיינו. בפועלהן תמיד פקודות שבוצעו
הוא היה בכך שנה מאשימה את החייל רטרואקטיבית יהמד

- בדיוק כמו בכפר קאסם ב, צריך לסרב לבצע את הפקודה
 זו ,אלהמעין  רסמת שבהחלטות בית משפטהמפו. 1956

שם , בגדה המערביתנעלין שבוצע בכפר ירי הההחלטה לגבי 
 .בפלסטיני כפותהורה קצין לאחד מחייליו לירות 

דוגמאות ות כף יד אחת את ה    אפשר לספור על אצבע
חוקיות -יילים סרבו לבצע פקודות בלתיבהן ח, הפוכותה

. המערכת הצבאית או המשפטיתלגיבוי בהמשך וזכו , בעליל
אות אלה כולן עוסקות בחיילים אשר סירבו דוגמ ,זאת ועוד

 נסו: אתגר אמיתיהנה . לפקודות שסיכנו את חבריהם לצוות
 לפתוח באש על ו סרבחייליםלמצוא דוגמא למקרה בו 

 ,כךהמקרה המפורסם הקרוב ביותר ל. אזרחים בלתי חמושים
 המעללפני שאירע ל ,' המקרה של קצין המודיעין איהה

ביצוע לשם רב להעביר מידע מודיעיני יס 'א :עשורמ
משום שסבר שחפים מפשע , ")סיכול ממוקד("התנקשות 

טען כי נדרש לבצע פקודה ' סגן א. תקיפהמהלך היהרגו בי
 אך . פולמוס לא קטןהניבה עמדתו ו,חוקית בעליל-בלתי

 למרות שנהג בדיוק , הודח מתפקידו הוא, דבר-של-בסופו
דגל השחור המפורסם מתנוסס ב מבחיןמי שכפי שמצופה מ

  . מעל הפקודה
  

כאשר , נתקל בגינוי ואף בהעמדה לדיןפקודה הב וריס    
עצם אלא על ,  או אחרתוזכקודה לא על פ מחוהסרבנים 

 מדי ייצרמר שאמנגנון צבאי שלם תפקידם בתוך 
   כמווקיות בעלילח-קודות בלתייום עשרות פ

מכתב השמיניסטים ב, במכתב הטייסים
הוא הדין אימניקים ומכתב המילבו

במכתבם של חיילי יחידת גם  לאחרונה
את מגוון הפקודות  שפירטו ,8200

עליהם הוטלו חוקיות ש-הבלתי
הלחצים . במהלך שירותם

והגינויים החברתיים העצומים 
, מופעלים על סרבני פקודותה
הם בלתי , צבא ומחוצה לוב

 ומאפסים לחלוטין את ,יםנתפס
ם ההל. בגללן החייל מסרב, מוצדקות ככל שיהיו, הסיבות

כמעט וטם  א,רוביסמעשה הבעקבות  המופעלהחברתי 
והופך  ,ללן החייל מסרבבגהסיבות  בדברלחלוטין את הדיון 

קונצנזוס בעיני האית ומערכת הצבהבעיני . ות למשניןאות
כל של מאשר מוות רוב הפקודה חמור הרבה יותר יס ,הנוכחי

 . פקודההכתוצאה מביצוע גרם ישעלול להחף מפשע 
  
  

חייל להצדיק סירוב סיון של י שכל נ,אפוא, הניסיון לימד    
סיס התקדים המשפטי של  על ב,חוקית בעליל-פקודה בלתיב

: "הפסד-משחק"אשר  הוא לא אחר מ,1956-מקאסם -כפר
 ימצא ,גם אם יתברר שצדק בשיקול דעתו לסרב לפקודה

להעבירו , לוגיאולקטלגו כסרבן אידי, הצבא דרכים להוקיעו
 בפרסום או למסמס את הפרשה ,ליחידה אחרת

 העמידבה החייל  הסכנה בדבראינפורמציה ספקולטיבית דיס
ידי בהוא לעולם לא יוכר . סרבנותוכתוצאה מאת חבריו 

התקדים המוסרי של . מצופה ממנושהמערכת כמי שפעל כפי 
ותיר את החיילים החוקית בעליל - הבלתיכינון הפקודה

אחריות תוטל עליהם ,  גיסאמחד: חשופים משני הצדדים
הם ,  גיסאמאידך ו,יבצעו את הפקודהשמשפטית במידה 

  .חברתי אם לא יבצעו אותהצפויים לגינוי 
  
  

המיתוס המכונן של הפקודה הבלתי חוקית בעליל הוא     
הוא משמש את המדינה כדי לגונן על .  מיתוס–בעיקר זה 

 תיעובדהמצב ה . ובעיקר כלפי חוץמוסריתמבחינה עצמה 
מקרים בהם חיילים  לשמספיקות א שאין לנו עדויות וה

  . מזה בשלוםצאוחוקיות בעליל וי- פקודות בלתיסירבו
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  ברית אינטרסים שהיא לרעת העמים
  

  

  

  

ההתפתחויות האחרונות ממחישות כי המפלגה העמידה     "
התיכון על בסיס פוליטי ורעיוני -את עמדותיה ביחס למזרח

ל המפלגה הקומוניסטית "מזכ, מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעאמר , "יציב
של המפלגה וועד המרכזי בפתח ישיבת ה, )י"מק(הישראלית 

ישראל והריאקציה , ן האימפריאליזםהקשרים בי). "12.9(
  .הדגיש, "בולטים יותרנעשים  –הערבית לגווניה 

  

         והריאקציה והריאקציה והריאקציה והריאקציהבבבב""""ככלי בידי ארהככלי בידי ארהככלי בידי ארהככלי בידי ארהש ש ש ש """"דאעדאעדאעדאע
י מעריך כי המתקפה אותה יזמה "    הוועד המרכזי של מק

היא צידו השני של , ממשלת ישראל נגד העם הפלסטיני בעזה
ים בסוריה טרור הדמים בו נוקטים הארגונים הפונדמנטליסטי

ומשרתות את , ב"שתי המתקפות נתמכות בידי ארה. ובעיראק
 המשטרים והכוחות –האינטרסים שלה ושל בעלות בריתה 

  .הערביים הריאקציוניים
, כמו גם בעלות בריתה באזור, ו"ב ושותפיה בנאט"    ארה

ש "נוסרה ודאע- בהת אל'השתמשו בארגוני טרור דוגמת ג
,  את מדינות האזור ואת עמיהןכדי ליישם תכניותיהן לפורר

ולשרטט מחדש את המפות לפי האינטרסים של אותן 
 בכל הנוגע למשאבי הטבע ולמקורות –ובמיוחד , המדינות
  .להפקתם ולהובלתם, האנרגיה

 2003ב ובעלות בריתה כבשו את עיראק בשנת "    ארה
 האמת היאאולם , קאעידה-באמתלה של הימצאות כוחות אל

ה יריקאי הוא שיצר את הקרקע הפורישהכיבוש האמ –
 אשר היטיבו –קבוצות טרוריסטיות אלה  .לאותם ארגונים

, לשרת בעבר את האימפריאליזם ואת הריאקציה הערבית
 משמשות כיום להצדקת המעורבות –ואשר זכו בתמיכתם 
מעורבות זו ". המאבק בטרור"בשם , הצבאית האמריקאית

לא להכיל אותם באופן א, לא נועדה לחסל את ארגוני הטרור
שלא יתנגש עם האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של 

  .ב ושל משטרי הריאקציה הערבית"ארה
ו את התכנית לפירוק המדינה הסורית ולפילוג מי שהוביל    

עליהם מוטלת האחריות הפוליטית והמוסרית  ,העם הסורי
להפסיק : יש לתבוע מהם. לפשעים שמבצעים ארגוני הטרור

ולחדול , גיבוי הפוליטי שהם מעניקים לארגונים אלהאת ה
  .מלתמוך בהם בנשק ובכסף

כי העיסוק בארגוני טרור אלה מוביל להסחת דעת ,     יצוין
הקהל הבינלאומית מדיון במדיניות סרבנות השלום של 

כי , עוד יצוין. ממשלת ישראל ומהפשעים שמבצע הכיבוש
אמצעי ש משמשת את הממשלה בישראל כ"תופעת דאע

, לגיטימציה לאוכלוסייה הערבית ולהסית נגדה-ליצור דה
  .בתואנה כי צעירים ערבים מישראל מצטרפים לארגונים אלה

  

        המצב המדיניהמצב המדיניהמצב המדיניהמצב המדיניהמלחמה בעזה והמלחמה בעזה והמלחמה בעזה והמלחמה בעזה ו
ת י מגנה בחריפות את הפקע"של מקהוועד המרכזי     

ואת כל , הקרקעות עליה הכריזה הממשלה בגדה המערבית
עוד מזהיר הוועד המרכזי . התכניות להרחבת ההתנחלויות

נוכח סירוב ממשלת הימין , מפני התחדשות המתקפה על עזה
-במשאשהועלו להיענות לדרישות הפלסטיניות הצודקות 

פתיחת מעברי , מתן חופש דייג, הסרת המצור: ומתן בקהיר
  נוספותותביעות, הקמת נמל תעופה, בר סחורותהגבול למע

  .הנדרשות לשם שיקום ההרס שהותירו המתקפות והמצור

על , ש"י וחד"בנק, י"חברי מקהוועד המרכזי מברך את     
שהובילו את ההתנגדות למלחמת בעזה באמצעות קיום 
עשרות הפגנות ופעולות מחאה ברחוב הערבי וברחוב 

  . איסוף התרומותוכן באמצעות מבצעי, היהודי
  
  

,     הוועד המרכזי מעריך את עמדות מפלגת העם הפלסטיני
וקורא לשמר את אחדות המאבק של העם הפלסטיני נגד 

וזאת באמצעות הפרויקט הלאומי הפלסטיני , הכיבוש
 ולא באמצעות הצטרפות לפרויקטים –ף "במסגרת אש

סור א. ב"אזוריים של משטרים הפועלים בחסות ארה
טורקיה מצד -בין ציר קטאר: נים יידחקו לבחירהשהפלסטי

  .סעודיה מן הצד השני-לבין ציר מצרים, אחד
  
  

וזאת , ומתן מדיני המתקיים תחת חסות אמריקאית-    משא
בזמן שממשלת ישראל קובעת עובדות בשטח במטרה 

ומתן - יהיה משא–להנציח את הכיבוש ואת ההתנחלויות 
לשלום צודק ויציב אינו ומתן -י מעריכה כי משא"מק. סתמי

 י"מק .אפשרי מבלי שתגבר ההתנגדות העממית לכיבוש
בעת , סבורה כי פנייה לערכאות בינלאומיות בכוחה לחזק

את הלגיטימיות בעולם של הדרישה להקמת מדינה , אתהז
  .פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל

  
        הכלכלי והמוסרי של המלחמההכלכלי והמוסרי של המלחמההכלכלי והמוסרי של המלחמההכלכלי והמוסרי של המלחמהמחיר מחיר מחיר מחיר הההה

על עזה מחיר המתקפה הממשלה רוצה לגבות את     
, מהמובטלים, עובדים השכיריםמה, מהאזרחים בישראל

הממשלה מנצלת את אווירת . מהנשים ומהנוער, מהגמלאים
המלחמה כדי להוציא לפועל תכניות המכוונות נגד העובדים 

  .ונגד העבודה המאורגנת
  

של חיל המודיעין  8200     מכתב חיילי המילואים מיחידה
 ש גובה מחיר מוסרי כבד מהחברההכיבוכי , ממחיש

העדויות שמסרו החיילים מדגימות כי פעולותיו . הישראלית
אלא , של הצבא לא נועדו לשמירה על ביטחון האזרחים

  . תוך שימוש בדרכים שפלות, לשליטה בעם הפלסטיני
  

הערובה היחידה לביטחון אמיתי וליציבות היא בסיום     
הפלסטיני - הערביהכיבוש ובהכרה בזכויותיו של העם

 4-בקווי ה, להקמת מדינתו העצמאית בצד מדינת ישראל
תוך פינוי כל , שבירתה ירושלים המזרחית, 1967ביוני 

ופתרון צודק של בעיית הפליטים הפלסטינים , ההתנחלויות
  .ם"לפי החלטות האו

ש"יקאיים לדאעכווית וקטאר מזרימות דולרים אמר, ערב הסעודית
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  שילה- דרייר יובלמאת 
  

יות על עזה לבין בין מתקפות צבא    
נגד האזרחים מתקפות של הסתה 

מתקפות כלכליות על והערבים 
שרידי המגזר על העבודה המאורגנת ו

מנהלת ממשלת  – הציבורי בישראל
נתניהו בשנים האחרונות מתקפה 

נעלמת מעיני רוב ר שא ,נוספת
ת מתוחכמ, מתקפה משולבת: הציבור

וחסרת עכבות על מערכת התכנון 
בין אם השינויים נעטפים . יהיוהבנ

" רפורמת מרפסות "בדברבהסברים 
פירוק  ובדבר" הוזלת הדיור"או 

 מקרקעי רשותהבירוקרטיה של 
ובין אם הם מוגשים תחת  ,ישראל

לים "ותמ, לים"ראשי התיבות וד
הסיפור תמיד דומה  – וכדומה
ה  בכל צעד מבקשת הממשל:להפליא

נה נוספת מהסכר שהוצב להסיר לבֵ 
בפני השתוללות תכנונית חסרת רסן 

  .בשירות ההון
  

 לא תפתור דבר 35א "תמ
החלה     בשבועות האחרונים 
ה יבנילהמועצה הארצית לתכנון ו

ארצית המתאר הכנית לקדם שינוי בת
  –מטרתו ר שא, 35 'מס) א"מת(

אישור הקמה של עד מיליון יחידות 
 אלף 150בהיקף של בשטחים , דיור

אך מחוץ , דונם באזור מרכז הארץ
מהלך זה משתלב . לערים הגדולות

הוועדה הארצית (ל "ותמוק היטב בח
יה של מתחמים ילתכנון ולבנ

כך שיתאפשר , )מועדפים לדיור
בקלות יתרה תכנון חפוז של אזורי 
מגורים עצומים מחוץ לגבולות הערים 

  . ובהליך מפוקח בקושי, הקיימות
 ,כמובן,  יסבירו,דוברי הממשלה    
לא יותר מאשר  היא 35א "מטרת תמש

 ,פני כוחות השוקבהסרת חסמים 

היצע הדיור את  להרחיב תקשהמב
 אך טענה זו היא .כך להוזיל אותובו

בתוך הערים . הטעיה מוחלטת
כניות מאושרות ותישנן הקיימות 

לממש כבר אותן ניתן , לבניית דירות
 הגדולות ן"חברות הנדל. עכשיו

אך נמנעות , מחזיקות באישורים
 משיקולי וזאת, מלהשתמש בהם מיד

ם כנראה שיש לטייקוני. רווח
אלה אינטרס המחזיקים בחברות 

פיתוח של נכסים להמתין עם 
עשויים להיות רווחיים ר שא, ימיםמסו

את ההשלכות של . יותר עבורם בעתיד
 .האזרחיםשיקולים אלה משלמים 

אם תימשך  – לההמהלך של הממש    
 להגדיל את הוא – המגמה הנוכחית

העומד לרשותם של הקרקע היצע 
מבלי שההיצע העומד , הטייקונים

לרשות קוני הדירות למגורים יגדל 
זו תוצאה דומה מאוד . אפילו במעט

מ "למהלך של ביטול המעצפויה הלזו 
כל עוד : על קניית דירה ראשונה

ן ימשיכו בשלטונם "טייקוני הנדל
כל ההנחה , שוק הדירותבחלט המו

אם לא , בלע ישירות בחשבונםיבמס ת
אז , ימכריבסבב הדירות הראשון ש

  . בסבב השני
פקד את , בזעיר אנפין, גורל דומה    

התוכנית למתן מענקים לסטודנטים 
שהתגוררו בשכירות במרכז ירושלים 

ראשוני הזוכים במענק . בעשור הקודם
מנם נהנו מהפחתה משמעותית וא

אך מיד , עליהםשהוטל בעול הכלכלי 
וסכום , לאחר מכן זינקו מחירי הדירות

גם לאחר ביטול . המענק נבלע בהפרש
 גבוהים  השכירותהמענק נותרו מחירי

  .ואף עלו עוד יותר, כשהיו
  

 דרוש דיור ציבורי
מול השליטה העמוקה של     

 ,הטייקונים בתחום הדיור בישראל

יה ייצבת היום מערכת תכנון ובננ
. דלדלת מיום ליוםימה, מוחלשת

לא  רצוי היה שמערכת התכנון ,כמובן
עניינים במצב . תעמוד לבדה בפרץ

מערכת חזקה ורחבה של , תקין יותר
לכל שכבות האוכלוסייה  דיור ציבורי

יתה יכולה להוות יה, העובדות
אולם  .אלטרנטיבה בעלת משקל

בר היה קיים בעש –דיור הציבורי ב
גם אם תוך הקצאה בלתי , בישראל

 חיסול בוצע –שוויונית של משאבים 
  . בעשורים האחרוניםמהיר 

  
  
  

תוכנית החיסול של הדיור , למעשה    
הציבורי מתקדמת בקצב המהיר 

מלבד הפצצה . ביותר שניתן לדמיין
של שיכונים מהאוויר תוך שימוש 

 ניסו הממשלות ,"הקש בגג"בנוהל 
להפליל את הדיירים : הדרכים כלאת 

-ו" יהיעברייני בנ"-ולפנותם כ
להעלות את שכר הדירה , "פולשים"

, בתואנות שונות ולפנות את הדיירים
להציע להם פיצוי זעום בתמורה 

, "בינוי-פינוי"לדירתם במסגרת 
להכריז על דירות כבלתי ראויות 

וגולת , למגורים מבלי לשפץ אותן
דיור למכור את מלאי ה: הכותרת
ובמקום לבנות דירות , הציבורי

פשוט להעלים את הכספים  – תחדשו
  . בתקציב המדינהפינות אפלות אל 

  
  
  

מדיניות זו זכתה בשבוע שעבר     
להכשר בידי היועץ המשפטי 

את למרות שהיא סותרת , לממשלה
בסופו של תהליך . חוק הדיור הציבורי

דיור ציבורי נתפס בעינינו , החיסול
ון לחלשים ולחסרי היכולת היום כפתר

 אך זה לא .שבשולי החברההמצויים 
מערכת בריאה וחזקה . חייב להיות כך

פתרון של דיור ציבורי יכולה להציע 
שכבות   הנמנים עםגם לטובת

כך שדיור יהפוך זכות יסודית , הביניים
  .במקום אמצעי להפקת רווחים

 

 

 

 

 

 
  

 נוספת נהמסירים לֵב 
  מהסכר שבפני ההון

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ממשיכה 
  להפוך את שוק הדיור לגן עדן לכרישי 

  
  
  

   ולסיוט עבור מרבית הציבורן"נדל



   6/בעולם 

  

  הצעדה הסביבתית הגדולה בהיסטוריה
  

מאות הפגינו , ם"נוס העצרת הכללית של האוערב כי
  ת המזהמיםובדרישה להפחתת פליט אלפים

  
  יורק- ניו, איתמר שחרמאת 

  
שהתכנסה , רת הכללית של האומות המאוחדותהעצ    אל 

 מנהיגי העולם הגיעו, יורק-מטה הארגון בניובשבוע שעבר ב
 בנושא משבר סגה מיוחדפבמפגש , ן היתרבי, כדי להשתתף

מנת שהפסגה הזו  על. האקלים
 ,תוביל לתוצאות ממשיות

 בדברולהסכם גלובלי ומחייב 
הפחתת פליטת מזהמים 

הכריזה קואליציה , לאטמוספירה
יבתיים וחברתיים של ארגונים סב
התקיים אכן ש, על מצעד ענק

יומיים ,  בספטמבר21-בעיר ב
  .לפני הפסגה

וע שלפני המצעד העריכו בשב    
 100,000המארגנים כי 

, משתתפים צפויים להגיע לאירוע
:  לטובהאולם הם הופתעו

 משתתפים גדשו את 400,000
הרחובות המרכזיים של מנהטן 
במה שהוגדר כאירוע המחאה 

עוד . הסביבתי הגדול בהיסטוריה
זו ההפגנה הייתה  כי ,נמסר

-הגדולה ביותר שהתקיימה בניו
לפחות . ור האחרוןיורק בעש

 איש נוספים השתתפו 100,000
 156-באירועי מחאה שנערכו ב

 . ישראללרבות, מדינות ברחבי העולם
ההפגנה צעדו משלחות של קהילות מאזורים קדמת ב    

נפגעו באופן משמעותי בשנים האחרונות ר שא ,שונים בעולם
. סביבתיים- תאגידים אנטיפעילותם של משינוי האקלים ומ

ארגונים חברתיים ,  הצטרפו מאות איגודי עובדיםאליהם
, ארגוני סטודנטים שבלטו במספרם הרב, וועדי שכונות

גוש . ארגונים יהודיים ומוסלמיים וכן ארגוני שלום, כנסיות
ומספר , מיוחד הוקדש לסולידריות עם העם הפלסטיני

– Code Pink  בהן ארגון השלום הפמיניסטי–קבוצות 
ין המשבר הסביבתי מלחמות  את הקשר שבוהדגיש

פעילות עימן . ת בעולם ולהתחזקות התאגידיםנוהלוהמ
ציינו כי הפעם האחרונה בה התקיימה הפגנה בסדר , שוחחתי

במחאה על , 2003-הברית הייתה ב-גודל כזה בארצות
 .קאית בעיראהמתקפה האמריק

, קי מון-באן, ם"במצעד השתתף המזכיר הכללי של האו    
בטיח לזרז את מנהיגי עה לעיתונות בה ההודפרסם אשר 

 תוכנית פעולה מחייבת גבילכדי שיסכימו העולם 
עוד השתתפו . להתמודדות עם הגורמים לשינוי האקלים

, בלאסיו-ביל דה, יורק-ראש העיר הדמוקרטי של ניו: במצעד

, אמנים ושחקנים ידועים, ב לשעבר אל גור"סגן נשיא ארה
 .סנאטורים וחברי קונגרס, קפריו וסטינג-בהם ליאונרדו די

 היה רניכ, חלק במחאהלמרות מגוון הקבוצות שנטלו     
יוכל ר שא פיע פוליטי שמאלי משארגוןשהזירה נעדרת 

לתרגם את שאיפותיהם של משתתפי המצעד לשינוי 
משמעותי במדיניותה של 

הערכות מדברות על כך  . ב"ארה
מגזי (!)  ב אחראית לרבע"ארהש

, החממה הנפלטים לאטמוספירה
-כרק בעוד שאוכלוסייתה מונה 

מרבית . לם מאוכלוסיית העו2%
הפתרונות המוצעים למצב זה 

רגולציה עצמית של כוללים 
דוגמת , תאגידים ומוסדות

יורק -תכניתו של ראש עיריית ניו
להפוך את מוסדות העירייה 

אולם נראה כי אין . לירוקים יותר
מפלגתי משמעותי - כוח פוליטי

ב המעוניין להוביל "בארה
רגולציה מחייבת באמצעות 

אסור על  שתזוכגון , חקיקה
תאגידים לפלוט חומרים מזהמים 

  . לאוויר או למקורות מים
פעילי תנועת  קראו,     נוכח זאת

Occupy Wall Street  לקיים
בתחילת שבוע , למחרת ההפגנה

 יום של פעולה ישירה ,העסקים
ברובע הפיננסי  תחת הכותרת 

ראה כי התשובה האמיתית למשבר נ". הציפו את וול סטריט"
, יתאצמח מתוך המערכת הפוליטית האמריקתהאקלים לא 

, אלא רק אם מנהיגי שאר אומות העולם יצליחו להתאגד
יים לשנות את אהתאגידים האמריקעל ולכפות על הממשל ו

  .אנושית-סביבתית והאנטי-מדיניותם האנטי
  

        מחזירים את הכדור לציבורמחזירים את הכדור לציבורמחזירים את הכדור לציבורמחזירים את הכדור לציבור: : : : אאאא""""תתתת
, יורק-במקביל לצעדת ההמונים בניו,  בספטמבר21-    ב

 ופעילים סביבתיים מגמה ירוקה, גרינפיסיוזמת בימה התקי
 תחת הסיסמא אביב-עצרת מחאה בכיכר הבימה בתל

  ." נפטרים מדלקים מזהמים–מחזירים את הכדור לציבור "
 100%המפגינים דרשו התחייבות ממשלתית ליעד של     

 התכנית  לתורף אתריהחזלו, 2050אנרגיה מתחדשת עד 
כמו כן דרשו להפסיק .  גזי חממההלאומית להפחתת פליטות

את התמיכה הממשלתית בפרויקטים המגבירים את פליטות 
  . כמו הקידוחים בגולן, גזי החממה

ר השדולה "יו, )ש"חד(כ דב חנין " ח היהבין המפגינים    
 .הסביבתית בכנסת



  

 7/תרבות 
 

  

, יוצר איכפתי
  אדם פוליטי, מורה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לזכרו של אברהם הפנר
  

, היה יוצר ושחקן, שנפרד מאתנו לאחרונה, אברהם הפנר    
קולנוע מורה נערץ בחוג ל, סופר, בימאי ותסריטאי

, שעם מייסדיו נמנה, אביב-טלוויזיה באוניברסיטת תללו
בהתנגדות לכיבוש , תואדם פוליטי שדבק במעורבות חברתי

 .פלסטיני-ובעתיד של שלום ישראלי
למד הפנר פילוסופיה וספרות , )1935(יליד חיפה     

והמשיך בלימודי פילוסופיה וקולנוע , באוניברסיטה העברית
נמנה עם מעצבי הקולנוע הישראלי . יורק-בפריס ובניו

בהשפעת סרטי הגל החדש הצרפתי והקולנוע האוונגרדי 
-החל לביים סרטים במחצית השנייה של שנות ה. האמריקאי

ובחר להעמיד במרכזם דמויות המתמודדות עם מציאות , 60
 . מאכזבת ועם משברי קיום אנושי וחברתי

, )1972" (לאן נעלם דניאל וקס"סרטו העלילתי הראשון     
התנערות . תיאר פרידה כואבת מהמיתוס הציוני השליט

וי גם בדרמה שיצר ממיתוסים ציוניים באה לידי ביט
שני סרטים שיצר ). 1998" (איש גדול, ארץ קטנה"לטלוויזיה 

אהבתה האחרונה של לורה "- ו) 1977" (דודה קלרה "–
ושיקפו את , פייםאהתבססו על יסודות ביוגר, )1990" (אדלר

על תרומתו . ידיש ולתרבותה הנעלמות בהדרגהיגעגועיו ל
שראלית לקולנוע לקולנוע הישראלי העניקה לו האקדמיה הי

 .את פרס אופיר על מפעל חיים
-ב. פרסם רומנים וכן ספרים עיוניים על אמנות הקולנוע    

הכולל את התסריטים של , "ספר התסריטים" יצא לאור 2012
 .סרטי הקולנוע שיצרכל 

במערכה הציבורית , 80-הכרתי אותו בתחילת שנות ה    
 –ובהמשך , )1982(הרחבה נגד מלחמת לבנון הראשונה 

במאבקים נגד הכיבוש שגאו על רקע האינתיפאדה הראשונה 
הוא היה שותף פעיל במאמצים ). 1987שהחלה בדצמבר (

לגבש רוחב ציבורי בפעילות של ההתנגדות למלחמה 
 .מקשריו ומיכולתו האישית, ותרם ממרצו, ולכיבוש

שהפנר יצר את הסרט העלילתי הראשון , לא היה זה מקרה    
 הוקרן סרטו  הקצר 1988-ב. שעסק באינתיפאדה הפלסטינית

בו שילב סיפור שבמרכזו זיכרון השואה ודאגה , "מה קרה"
בגילומה (דיאלוג של ניצולת שואה /לעתיד ישראל במונולוג

עם סיפורו של חייל קרבי המשרת בשטחים , )של עליזה רוזן
, אשר במהלך הדיכוי הורג אישה, ) תבוריבגילומו של דורון(

 ).בגילומו של אילן דר(ושל אביו הרופא 
 ובזיכרוני נחרתה דמותו של הפנר כאופטימיסט שעל פני    

היה עם זאת מודע עד כאב ר שא, שפוך חיוך נצחי כובש לב
 עמו יבשיחותי. לסתירותיה הפנימיות של החברה הישראלית

לדרכה , ניסטית הישראליתהביע הערכה רבה למפלגה הקומו
והיה מוכן תדיר לתרום לשיתופי פעולה , ולמסירות חבריה

  .שיזמה

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
  

 איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי /  /  /  / ֵאיֹפה  ָהֲאָבִנים  ֻּכָּלןֵאיֹפה  ָהֲאָבִנים  ֻּכָּלןֵאיֹפה  ָהֲאָבִנים  ֻּכָּלןֵאיֹפה  ָהֲאָבִנים  ֻּכָּלן

 
 ֵאיֹפה ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות ֻּכָּלן

 ?ִמי ָלַקח אֹוָתן
 

 ֵאיֹפה ְׁשֵני לּוחֹות ָהֲאָבִנים
 .ִריםּוַבֶהם ָּכל ֲעֶׁשֶרת ַהְּדבָ 

 
 ֵאיֹפה ָהֶאֶבן ִמֵּבית ֵאל

 .ּוְבִלָּבּה ֻסָּלם
 

 ֵאיֹפה ָהֶאֶבן ַהְּגלּוָלה ִמִּפי ַהְּבֵאר ְּבָחָרן
 .ְותֹוָכּה ַאֲהָבה

 
 ָׂשֲהדּוָתא ֵמַהִּגְלָעד-ֵאיֹפה ָהֶאֶבן ְיַגר

 .ּוְבִפיַּה ָׁשלֹום
 

 ?ֻּכָּלן ֵאיֹפה ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות
 ְגמּו אֹוָתןָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות ָר 

 הֹוִציאּו אֹוָתן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
 ֶאֶבן    ָסְקלּו אֹוָתן ֶאֶבן ַאַחר

 ְּבִמְדרֹון ְּדָקִלים ּדֹוְמִעים יֹוֵרד ְּבֶדֶרך ְיִריחוֹ 
 ְּבַמֲעֵלה ֵזיִתים ְּכרּוִתים עֹוֶלה ְּבֶדֶרך ׁשֹוְמרֹון

צֹוֶעֶקת  הִּבְּדָממָ  ִמְתַּפֶּתֶלת ְמֻרֶּטֶׁשת ִסְמָטא ְּבֶבֶטן
 . ְּבַעָּזה

     
14.8.1982  



    במאבק
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 את )22.9 (קיבל בשבוע שעברית המשפט העליון     ב
  חוק "- ב  סעיפים    לבטל    אדם  זכויות ארגוני של  עתירתם 

  

ייסגר " חולות"הכליאה כי מתקן וקבע , "למניעת הסתננות
 מבקשי המקלט –  וכי עד לסגירתו, חודשיםשלושהבתוך 

 ,להתייצב פעמיים ביוםו חוייבישיוחזקו בו האפריקאים 
כמו כן בוטל הסעיף לפיו ניתן להחזיק .  פעמיםבמקום שלוש

מבקשי מקלט שנכנסו לישראל " סהרונים"במשך שנה בכלא 
 .לאחר החלת החוק

ץ "בג"כי ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "בעקבות הפסיקה מסר ח    
הוא ' כלא פתוח'גם ו, קבע שגם מבקשי מקלט הם בני אדם

וכי נחוץ , מדיניותכליאה איננה הוא הוסיף ואמר כי . "כלא
מבקשי לפזר את , מנגנון לבחינת בקשות המקלטלהפעיל 

אפשרות לעבוד ולקבל שירותי ולתת להם , המקלט בארץ
 כל עוד הם לא יכולים לחזור לארצות ,רווחה וחינוך, בריאות

, כי יש לשקם את השכונות המוחלשות, עוד אמר. מהן ברחו
  .י מקלט רביםבהן מרוכזים מבקש, א"בהן שכונות דרום ת

    פסיקה חשובה זו ניתנה ימים ספורים לאחר שבית המשפט 
חוק ועדות " את העתירה נגד – ברוב דחוק –העליון דחה 

חוק גזעני זה קובע כי יישובים המוגדרים ". הקבלה
ניסיון . רשאים לסנן מועמדים למגורים ביישוב" קהילתיים"

  .ם ערביםמשמש בעיקר לסינון מועמדיהדבר ש, העבר מלמד
ץ ביחס לשני החוקים "האופן השונה בו פסק בג     

, בלי ניהול מאבקים ציבוריים המונייםממחיש כי , הגזעניים
לא ניתן , דוגמת הפגנות עשרות האלפים של מבקשי המקלט

  .דמוקרטיים-לאלץ את מערכת המשפט לבטל חוקים אנטי
  שפט העליון הפך בית המ:  יסודית יותר              אולם הבעיה  היא 

  
  
  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראליתהוועד המרכזי של 
  

  

 

, מודיע בצער על מותו של הקומוניסט הוותיק

 הסופרוהעיתונאי 

    הנס לברכטהנס לברכטהנס לברכטהנס לברכט
  

  

  ומשתתף באבלה של המשפחה
 

 

ויש , "רשת הביטחון של הדמוקרטיה"-בשנים האחרונות ל
ה גזענית ץ יפסלו חקיק"השמים את מבטחם בכך ששופטי בג

אך לא פחות מכך , יקרהאכן יש לפעול כדי שכך . של הכנסת
כדי לסכל ,  יש לשנות את יחסי הכוחות הפוליטיים בכנסת–

  . ומפלהאפשרות של חקיקה גזענית
   

]  
  

  יפגינו ביפו ש "פעילי חד
  תמיכה במאבק עובדי הדוארב

ממשיך לזכות     מאבק עובדי חברת הדואר נגד פיטוריהם 
וכן מצד , בסולידריות מצד עובדים אחרים בשירות הציבורי

  . ש"פעילי חד
הורה להפסיק את , אבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"יו, אומנם    

ש ביפו "אולם סניפי חד, "בגלל החג"הצעדים הארגוניים 
 1', אביב החליטו לקיים משמרת תמיכה ביום ד-ובתל

יף הדואר המרכזי ביפו מול סנ, 16:00בשעה , באוקטובר
משמרת . שם יחלקו חומרי הסברה, )12שדרות ירושלים (

  .מול סניף הדואר המרכזיאורגנה תמיכה דומה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצב בעזה כיום: אביב-דיון בתל
 אמנסטי"הסניף הישראלי של ארגון זכויות האדם     

 –עזה "אירוע תחת הכותרת אביב -בתל יקיים "אינטרנשיונל
 ,"דמעות עזה"במסגרת האירוע יוקרן הסרט ".  שאחריהיום

 ימי הלחימה על המצב 50וייערך דיון על השפעת 
כן דיון בשאלה ו, הכלכלי והחברתי ברצועה, ההומניטארי

הפסקת האש להעלים את עזה מהתודעה הצליחה האם 
 .הישראלית

, מנהלת מחלקת המידע, בורבורבורבור''''אימאן גאימאן גאימאן גאימאן ג: בדיון ישתתפו    
ראש מחלקת איסוף , אביחי סטולראביחי סטולראביחי סטולראביחי סטולר ;"גישה"עמותת 

. חגי מטרחגי מטרחגי מטרחגי מטר והעיתונאי ;"שוברים שתיקה"ארגון , ומחקר
ם ירכז קמפיין השטחים הפלסטיני, הילאל עלושהילאל עלושהילאל עלושהילאל עלוש: מנחה

  . "אמנסטי אינטרנשיונל" בסניף ישראל של הכבושים
החל מהשעה ,  באוקטובר1, האירוע יתקיים ביום רביעי    

תל , 18ד חכמי רחוב דו,  במכללת מנשר לאמנות19:00
  .הכניסה חופשית. אביב

  
  
  
  
  

  הגדה השמאליתמכללת 

  אביב - תל, 70אחד העם 
  
  
  
  
  
  

  החלה ההרשמה לקורס

  
  
  
  
  

  ערבית מדוברת למתחילים
  
  

  20:30 – 19:00בין השעות ', ג בימישיתקיים 

   באוקטובר21-וייפתח ב
  
  
  
  
  
  
  

   aravit.hagada@gmail.com: פרטים והרשמה
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נגד יישובים משותפים, עם מבקשי המקלט: ץ"בג


