
  

  חובתנו : ")ש"חד (איימן עודה,  המשותפתראש הרשימה
  "להטיל את כל כובד משקלנו כדי למנוע מהימין לחזור לשלטון

  
הגישו בשבוע שעבר ל "ד ותע"בל, ם"רע, ש"נציגי חד    

 את רשימת 20-לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
הרשימה  "–ושמה , המועמדים המשותפת לארבע התנועות

  .טרם אושרוהאותיות של הרשימה ". המשותפת
ם חמישה כלולי המקומות הראשונים ברשימה 15-    ב

אימן אימן אימן אימן , ראש הרשימה המשותפת: ש"מועמדים של חד
- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא,  ברשימה המשותפת5' מס; עודהעודהעודהעודה

יוסף יוסף יוסף יוסף ר "ד, 10' מס; דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח, 8' מס; סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
 את .מערוףמערוףמערוףמערוף- - - - עבדאללה אבועבדאללה אבועבדאללה אבועבדאללה אבור "ד, 13' ומס; באריןבאריןבאריןבארין''''גגגג

כ "ש ח"ר חד"יו, 120-במקום ה, ועמדים חותםרשימת המ
  .מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה

ראש הרשימה , )בתמונה(    שוחחנו עם אימן עודה 
 עמה אנו מתמודדים המציאות הפוליטית גביל, המשותפת

 בפני נוכחית האתגרים שמציבה מערכת הבחירות הגביול
  .השמאל ובפני האוכלוסייה הערבית

 כבאביר בחיפה ואב תושב שכונת, 40בן , עודהאימן     
 את פעילותו . הוא עורך דין במקצועו,לשני ילדים

ש "הציבורית החל כחבר מועצת העיר חיפה מטעם חד
, ש" כמזכיר חדכהן נבחר ל2006בשנת . )2003-1998(

  .תפקיד אותו הוא ממלא עד היום
עודה עם המאבק נגד התכניות מזוהה , הודות לפעילותו    

והוא מונה , ל ולשירות לאומי"לגיוס צעירים ערבים לצה
בידי ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל 

בבחירות ". ועדת המאבק בכל צורות הגיוס"לעמוד בראש 
מקום השישי ברשימת עמוד בנבחר ל) 2013( 19- לכנסת ה

  .ש לכנסת"חד
  

        ???? של הרשימה המשותפת של הרשימה המשותפת של הרשימה המשותפת של הרשימה המשותפתההההמהי מטרתמהי מטרתמהי מטרתמהי מטרת
 20- הרשימה המשותפת מתמודדת בבחירות לכנסת ה    

רשימה משותפת לערבים , וויוןכרשימה של שלום וש
המחנה "הימין קורא לעצמו .  דמוקרטיםוליהודים

 ,"המחנה הציוני"הרצוג ולבני קוראים לעצמם  ,"הלאומי
 . אנחנו הקמנו את המחנה הדמוקרטיו

ע     המטרה העיקרית של הרשימה המשותפת היא למנו
 הובילה את כולנו נתניהוממשלת . מהימין לחזור לשלטון

 –במקום להתקדם לשלום צודק . למבוי סתום בכל המישורים
לעוד התנחלויות , היא הובילה אותנו לעוד מלחמות

במקום ליצור חברה צודקת שאפשר . ולהעמקת הכיבוש
הממשלה הגדילה את הפערים  –לחיות ולהתפרנס בה בכבוד 

 חדש והפכה לקבלן שפלה את העוני לרדרד, החברתיים
אזרחי , וויון מלאבמקום לחתור לש. המשנה של הטייקונים

 ממשלת הימין הסיתה  – לציבור הערבי בישראל ,ולאומי
להשתיק אותנו ולהפוך , ניסתה לסלק אותנו מהכנסת, נגדנו

  . לנתינים חסרי זכויות ללא שוויון מאזרחיםאותנו 
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   אכן ציוני-המחנה הציוני 
המחנה הציוני מתנגד לסרבנות על כל צורותיה והוא מגבה "

ל וחייליו העושים לילות כימים בשמירה על "את מפקדי צה
שתמך בעבר [יונה יוסי ' בעמדתו של פרופ. ביטחון ישראל

מצטער על  והיום הוא ,חלו תמורות במהלך השנים] בסרבנים
יונה נמצא בעמדת המחנה ' פרופ. העמדה שהביע בעבר

 ".הציוני ומתנגד לסרבנות
 )21.1, "ישראל היום("

 

  ? אולי אינו ציוני–המחנה הציוני 
האם היית ממליץ לחבר קרוב או לבן משפחה שיש לו "

בעוד שרוב ברור ? מעמד מבוסס בצרפת לעלות לישראל
 אחוזים 64.5(יובי בקרב מצביעי הימין השיבו באופן ח

רוב ; ) אחוזים ממצביעי הליכוד57- ו, ממצביעי הבית היהודי
 אחוזים 46רק : מצביעי השמאל דווקא מעדיפים שלא יבוא

 ".היו ממליצים לחבריהם לעלות' יוניהמחנה הצ'ממצביעי 
 )23.1, "מידה"אתר , עקיבא ביגמן(

 

 שכר מינימום לליצנים
יש '- מאז ש, הרווחה עכשיו שראתם יודעים שביבי הוא"

 ביבי ,הנה' אז בבחירות כנראה יאמר הליכוד . הלכו'עתיד
. ' וכבר עלה שכר המינימום, יומיים במשךהיה שר הרווחה

 ,גם בנט וגם עמיר פרץ ינסו לקרוע נתחים מהפגר לעצמם
אבל מה זה .  דב חנין היה הרוח החיה בענייןר בעצםשכא

 ".צו בהישג לא להםישחקו הליצנים לפנינו ושישווי? משנה
 )22.1, "רדיו ללא הפסקה", גבי גזית(

 

 משטר הקולונלים
 המטות המשולבים ,כשבוע לאחר הפסקת האש בעזה"

לארץ צוות בראשות גנרל המארינס תומס שלחו בפנטגון 
רשמיו החיוביים השתקפו . ראש אגף התכנון, וולדהאוזר

, יגנרל מרטין דמפס, בדברים החמים שהרעיף יו״ר המטות
 ״הוא :בפרט, בני גנץ, ל בכלל ועל הרמטכ״ל היוצא"על צה

הם אולי הידידים הקרובים ביותר של אשתי ) טל(ואשתו רווי
זיכוי : והכי חשוב. הבינלאומי) הצבאי(דיני ושלי בעולם 

... פומבי של דמפסי לצה״ל מהרג אזרחים בלא הבחנה
תם  ציין דמפסי שהיכרו,כשאירח את הזוג גנץ לביקור פרידה

בהיותם אלופי־משנה וחניכים , 90-הושקה בשנות ה
האמריקאים משקיעים הרבה . במכללות ביטחוניות סמוכות

בטיפוח יחסיהם עם קצינים הצפויים לעלות לגדולה בצבאות 
 ועוד ,זנקוטיסיסי וגדי אי-פתאח א-כמו עבד אל, ובמשטרים

 ".קולונלים, אלפי תלמידים לשנה
)12.1 ,"הארץ", הפרשן אמיר אורן(  

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   "כלכליסט"סדר העדיפויות של 
החליט ") ידיעות אחרונות"קבוצת מ" (כלכליסט"היומון     

להעשיר את המידע של אזרחי ,  בינואר26 בגיליונו מיום
ישראל לגבי מידת דאגתם של חברי הכנסת היוצאת לנושאים 

כך , הוא נעזר,  זו ראויהלמען מטרה. כלכליים-החברתיים
 ".המשמר החברתי"ח של הארגון החשוב "בדו, נאמר

סדר העדיפויות של  "–שכותרתה , בפתח כתבתו בנושא    
מצאה "כי הבדיקה , עומר מילמןהכתב ציין " כים"הח

שהעבודה ומרצ הן המפלגות שהציבו את הבעיות בתחומים 
לנוחות הקורא ". חברתיים בראש סדר היום שלהן-הכלכליים

כמה הצעות חוק שיזמו , שבה מצוין, פה טבלה צבעוניתצור
שוויון - אי, יהיסיעות הבית השונות בתחומים של יוקר מח

וגיליתי , עיינתי בטבלה. אושרו בקריאה טרומית, ודיור
אך , שמובאים בה נתונים על הצעות החוק שיזמו שבע סיעות

 .ש אינה נמנית עמן" חד–להפתעתי 
. ש"ר מילמן אכן התעלם מחדאם עומ, החלטתי לבדוק    

כי בכנסת , בין היתר, ושם מצוין, קראתי את הכתבה כולה
שאושרו בקריאה ( הצעות חוק 27272727ש "היוצאת יזמה חד

שבתי לטבלה . בתחומים החברתיים האלה) טרומית
וגיליתי כי לזכות סיעת , ש לא מופיעה בה"שחד, הצבעונית

 בקריאה שאושרו( הצעות חוק חברתיות 25252525העבודה נרשמו 
ולזכות ארבע , )כל אחת (22222222 –לזכות מרצ והתנועה , )טרומית

 . הצעות חוק בודדות–מפלגות הקואליציה 
, בניגוד לנתונים שהוא עצמו הביא, "כלכליסט"איך קרה ש    

קבע כי העבודה ומרצ הן הראשונות בהשוואה זו והתעלם 
שלה  הצעות החוק החברתיות 27ש על "מחדבקביעתו זו 

 ? בקריאה טרומיתשאושרו
כי , האחת :כמה תשובות אפשריות לבחירת הקוראים    

ידיו של אילו ו, הפתיחה והטבלה הן מעשה ידיו של עורך
הכתב קיבל את הכתבה , השנייה; הכתב עמרי מילמן נקיות

" כלכליסט"מבחינת , השלישית; מרצ/ת של העבודה/מדובר
 או ממשלהשותפות בראויות להשוואה רק מפלגות שהיו 

כי מדובר , הרביעיתו; שותפות בממשלה עתידיתאולי יהיו 
 ).קומוניזם-אנטי, גזענות(סילוף ממניעים פסולים ב

שמח לדעת מה דעתו של המשמר החברתי על א, ולסיום    
 ".כלכליסט"המידע והתצוגה המסולפים של 

  יפו-אביב-תל, תלמה דקל
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  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   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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 "בצלם"ארגון ח חדש שפרסם "    דו
דגל שחור מתנוסס "כי קובע ) 28.1(

מעל מדיניות הפצצת בתי מגורים 
 ".'צוק איתן'עת עזה בעת מבצע וצבר

 שעותק ממנו נשלח גם –ח "הדו
 –לראש הממשלה בנימין נתניהו 

 אירועים מהמלחמה 70-מתעד כ
שנבדקו בעזרת , האחרונה בעזה
בכל אחד מאירועים . תחקירני הארגון

נהרגו יותר משלושה אנשים אלה 
. כתוצאה מתקיפה צבאית, בתוך ביתם

  .לא השתתפו בלחימהם מרבית
באירועים , לפי הפילוח של הארגון    

מתוך .  פלסטינים606שנבחנו נהרגו 
 היו פעוטות עד גיל 93, הרוגים אלו

 ילדות וילדים בגילאי חמש 129, חמש
 עד 14ת בני  נערים ונערו42, 14עד 
 37- ו,60 עד 18 נשים בגילאי 135, 18

למעלה ני מההרוגים היו מבוגרים ב
 לא 'בצלם'"ח נכתב כי "בדו. 60-מ

הכריע עדיין בשאלת ההשתתפות 
, בלחימה של כל אחד מההרוגים

אולם כבר עכשיו ניתן לקבוע שיותר 
  ".  מהם לא השתתפו בלחימה70%-מ

  

ות  כי עשר,מסרנ "בצלם"    מארגון 
בהם תקף הצבא בתים המקרים 

ל " כי לפחות בחלקם פעל צה,מעלים
  . בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי

  

ח "יום מתקיימת חקירת מצ    כ
  משפחת            בבית  הפגיעה   את  הבודקת

  

  
  
  

אן 'חאזור אמע ב'אבו ג
אשר בעקבותיה , יונס

בני ,  אזרחים24נהרגו 
 .משפחה אחת

 "צלםב", לצד זאת    
מציינים כי גם חמאס הפר 
את הוראות המשפט 

ואת חובתו , הבינלאומי
להבחין בין מטרות 
אזרחיות למטרות 

ח נכתב כי "בדו. צבאיות
חמאס ירה לעבר אזרחים 
ישראלים דווקא כשהוא 

דבר , פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית
תחת הכלל הבסיסי ביותר "החותר 

שנועד לצמצם , במשפט ההומניטארי
גיעה באזרחים ככל שניתן את הפ

 דבריל". ולהרחיקם מאזורי לחימה
הפגיעה באזרחים פלסטינים , הארגון

נגרמה בשל הגדרה רחבה של אותה 
כך , פגיעהבהמותרת , "מטרה צבאית"

  .שבתים רבים הותקפו
  

האזהרות   סבורים כי"בצלם    "
בדמות נוהל , פק הצבא לאזרחיםשסי

או אזהרתן של שכונות " הקש בגג"
עשרות ". לא היו מספיקות, שלמות

אלפי תושבים אכן פינו את בתיהם 
בחלק , אולם. בעקבות אזהרות אלה

 נהרגו ',בצלם'חקר ימהמקרים שת
דווקא משפחות שנמלטו מבתיהן 
בעקבות הוראות של הצבא לשכונות 

  . "שנחשבו לבטוחות יותר
כי מדיניות , ח נכתב"    בסיכום הדו

הווה הפצצת בתי מגורים אינה מ
גם אם סברו . "מדיניות לגיטימית

קברניטי המדינה והצבא כי יישום 
מדיניות זו יביא להפסקת הירי לעבר 

אסור היה ליישם , יישובים ישראליים
אותה בשל תוצאותיה הצפויות 

ובשל הדגל השחור , והמחרידות
 ".המתנוסס מעליה

  

  :ח המלא"    לקריאת הדו
http://tinyurl.com/btselem2015  

        עדות משםעדות משםעדות משםעדות משם
  
  
  

בסביבות השעה , 20.7.2014-ב    
הפציץ חיל האוויר את בניין , 19:30

אמע בבני 'הדירות של משפחת אבו ג
הבית היה . אן יונס'סוהילה שבאזור ח

בני ,  איש37וגרו בו , בן שלוש קומות
  .משפחה אחת

 מבני 24כתוצאה מההפצצה נהרגו     
, 36בן , אמע'תוופיק אבו ג. המשפחה

אמר לתחקירן ,  ניצל מההפצצהאשר
 כי באזור היה ירי ארטילרי "בצלם"

אך הוא ומשפחתו נשארו בביתם , רב
שכן לא היה להם מקום אחר ללכת 

כך סיפר על שהתרחש ביום . אליו
  :ההפצצה

,  של חודש הרמדאן22-היום ה    "
 כל הזמן הפציצו. היה יום קשה

אזורים סביבנו והרחובות היו ריקים 
ו הרבה מטוסי תצפית הי. מאדם

רק אחי . בבית נשארנו. בשמים
אשתו והילדים הלכו , עבדאללה

] שבירת הצום[לארוחת האיפטאר 
ואחי תייסיר יצא , ההורים שלה אצל

- להתפלל במסגד עומר אבן אל
מאה מטרים  במרחק של, טאב'ח

 .בערך מהבית שלנו
 בערך ישבתי לאכול 19:30בשעה     

הספקתי בקושי . עם אשתי והילדים
ולשתות מים ופתאום  לאכול תמר

הבית התמוטט עלינו ואיבדתי את 
 .הפיצוץ עצמו לא שמעתי את. ההכרה

התעוררתי בבית החולים אחרי     
שאלתי . נפצעתי קל. שעתיים בערך

שהיו בבית  קרובי משפחה שלי
 והם סיפרו לי ,החולים מה קרה

שהצבא הישראלי הפציץ את הבית 
 ,לתי מי נהרגכששא. ממטוסים שלנו

מא יהם סיפרו לי בהתחלה רק על א
יתה יה. שלי ועל אחד האחיינים שלי

לי תחושה שמסתירים ממני את האמת 
המשכתי . ושיש הרבה יותר הרוגים

לשאול בעקשנות ולחקור כל אדם 
  .שנכנס אליי לחדר

ארבע לפנות בוקר נודע לי ב    
ושישה , יתה בסוף הריוןישה, שאשתי

 נור ,את הבן שלי. רגונה מהילדים שלי
חילצו מההריסות עם , בן ארבע, דין-א

שאחד  נודע לי גם. חבלות בראש
והנשים של האחים שלי , האחים שלי

  ."וכל הילדים שלהם נהרגו
  
  
  
  
  
  

  עזאייזה-אלד אל'ח :גובה העדות

 )16.9.2014(  

 

 

 

 

 

        פשע שאסור לטייח
        ל הפרל הפרל הפרל הפר"""" כי צה כי צה כי צה כי צההקובעהקובעהקובעהקובע, , , , חחחח""""מפרסם דומפרסם דומפרסם דומפרסם דו" " " " בצלםבצלםבצלםבצלם""""ארגון ארגון ארגון ארגון 
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        דמים האחרון ברצועת עזהדמים האחרון ברצועת עזהדמים האחרון ברצועת עזהדמים האחרון ברצועת עזהעל יושביהם בסבב העל יושביהם בסבב העל יושביהם בסבב העל יושביהם בסבב ה



 4/בחירות 

  

   הרשימה המשותפתעתירה לפסילת
  

  
  

  ...לפני השבוע
 

" זו הדרך" שנה להופעתו של 50באוגוסט השנה ימלאו 

תגיש , במסגרת הפעילויות לציון יובל זה. כשבועון

מדור , מגיליון זה ואילך, לקוראים" זו הדרך"מערכת 

כולם , רשימות ומאמרים, בו יובאו כלשונם ידיעותחדש 

  . שבוע באחת משנות היובלבאותו   שפורסמו, או חלקם

 
 ועדי פועלים קוראים לשביתת אזהרה  ועדי פועלים קוראים לשביתת אזהרה  ועדי פועלים קוראים לשביתת אזהרה  ועדי פועלים קוראים לשביתת אזהרה 90909090

 1919191966666666....14.214.214.214.2', ', ', ', ארצית ביום בארצית ביום בארצית ביום בארצית ביום ב

המייצגים ,  ועדי פועלים מכל חלקי הארץ90-למעלה מ    
גן -החליטו בכנס לוחם שנערך השבוע ברמת, רבבות פועלים

, 14.2.66', לקרוא לשביתה כללית ארצית בת שעה ביום ב
 בצהריים במחאה על היוקר הגואה 12-11בין השעות 

 .ובתביעה להעלאת שכר
 ועדי עובדים 90-התכנסו למעלה מ" גן-רמת"קפה - בבית    
, ים-בת, לוד, רמלה, חיפה, הרצליה, גן-רמת, ברק-בני, א"מת

שמש -בית, נתניה, תקוה-פתח, אשדוד, גת-קריית, חולון
 .ועוד

מחו על גל , יניבו התנהל דיון פורה ועני, משתתפי הכנס    
על , על ההתייקרויות גם מצד הממשלה, היוקר הגואה

 .העלאות המסים ועל העלאות במשכנתא
. עליו יחתמו כל ועדי העובדים, הכנס החליט להוציא כרוז    

להעלאת השכר , בכרוז יועלו התביעות לריסון היוקר
ולהשוואת התנאים הסוציאליים של פועלי הייצור לאלה של 

הכרוז יקרא לציבור הפועלים בארץ . שירותיםהעובדים ב
 .כולה לקחת חלק בשביתה הכללית

י "כן הוחלט להשתתף בכנסי ועדי הפועלים הנקראים ע    
  .מועצות הפועלים ושם להביא את דבר ועדי הפועלים

 

 נמסרו גם לישראלנמסרו גם לישראלנמסרו גם לישראלנמסרו גם לישראל" " " " פאטוןפאטוןפאטוןפאטון""""נקים מדגם נקים מדגם נקים מדגם נקים מדגם טטטט

ב "כי ארה, ב הודיע באופן רשמי"משרד החוץ של ארה    
ב "בכך הגבירה ארה". פאטון"ה לישראל טנקים מדגם סיפק

אספקת הטנקים האמריקאיים . הזיון באזור-את מירוץ
לישראל נעשתה במסגרת אספקת הנשק האמריקאי לכמה 

שממשלותיהן פועלות בשרות , התיכון- מארצות המזרח
 .האימפריאליזם ותוכניותיו התוקפניות

, ירדן, ישראל: בין הארצות המקבלות נשק אמריקאי הן    
 .סעודיה ופרס

  10.2.1966, "זו הדרך"
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 ,אביגדור ליברמןבראשות , "ישראל ביתנו"מפלגת     
  עתירהלוועדת הבחירות המרכזיתכי תגיש ) 24.1(הודיעה 

ש והמפלגות " הרשימה המשותפת של חדתליפס דברב
בהודעה מטעמה נכתב . 20- ההערביות מהתמודדות לכנסת

ודב חנין הוא בדיוק כמו חנין ,  הבדל בין חנין לחניןאין"כי 
אינם ראויים " כי מועמדי הרשימה ,כן נכתב וכמ ."זועבי

  ".לכהן בכנסת ישראל
    איומים נוספים בפסילה הושמעו מצד חברי כנסת של 

מהרשימה המשותפת . וביניהם דני דנון ויריב לוין, הליכוד
תוך , הגזענות היא זו שצריכה להיות חוץ לחוק"נמסר כי 

 15כבר . חיזוק המאבק הדמוקרטי למען אזרחות שווה לכולם
והן , שנה מוגשות בקשות פסילה גזעניות בידי הימין הקיצוני

בימין יודעים שאין עילה . ץ"נדחות פעם אחר פעם בידי בג
  ".ומנסים לתפוס כותרות, לפסילה

  

        חירותחירותחירותחירותמלחמת במלחמת במלחמת במלחמת בלא ללא ללא ללא ל: : : : סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומא
שראשיתה , ההסלמה המסוכנת שיזמה הממשלה בצפון    "

 –ממחישה כי עבור נתניהו , בהפצצה הפרובוקטיבית בסוריה
אמרה עאידה , "הקזת דם נתפסת כסוג של תעמולת בחירות

  :והוסיפה, )28.1 (ש לכנסת"מועמדת חד, סלימאן-תומא
גם הפעם חיל , כמו לפני הבחירות הקודמות לכנסת"    

ואת המחיר , יר נשלח לתקוף בשליחות ראש הממשלההאוו
נוכח  .משני צידי הגבול, ישלמו האזרחים החפים מפשע

, הסכנה שנתניהו יגרור את עמי האזור לעוד הרפתקה צבאית
צריך לומר בקול , שתמיט עוד אסונות ותפיל עוד קורבנות

  ". !לא לעוד מלחמה בלבנון: ברור
  

        פש להסיתפש להסיתפש להסיתפש להסיתחופש ביטוי אינו החוחופש ביטוי אינו החוחופש ביטוי אינו החוחופש ביטוי אינו החו: : : : כ חניןכ חניןכ חניןכ חנין""""חחחח
כי פעילי ,     בעקבות הודעתו של שר החוץ אביגדור ליברמן

שארלי "מפלגתו יחלקו גיליונות של השבועון הצרפתי 
אך למעשה כדי ,  לכאורה במסווה של חופש הביטוי–" הבדו

כ דב חנין "ח פרסם –להגביר את ההסתה נגד הציבור הערבי 
מן מבקש ליברכאשר "ובה נאמר כי , )26.1( הודעה )ש"חד(

זה ממש  –לממן הפצה המונית של קריקטורות נגד האיסלאם 
 ".לא חופש עיתונות

חופש הביטוי והעיתונות הם ערכים  " כיכ חנין הוסיף"ח    
ביזוי של מה שקדוש לאדם אחר הוא מעשה שפל . יקרים
פגיעה ברגשות דתיים מסוכנת עוד יותר כשהיא חלק . ואסור

 ,מופוביהאי מתנגד לאיסלאנ. ממסע של הסתה נגד מיעוט
אל ניתן לפרובוקציות נגד דת . בדיוק כמו לאנטישמיות

אל ניתן . ודתיים להכתים בבוץ את חופש הביטוי
  ". לפרובוקציות כאלה להצית כאן עוד תבערה

ליברמן מעוניין להוציא את "כי , כ חנין"ח יערת    עוד ה
 ור בשיעהאזרחים הערבים מהמגרש הפוליטי ולמנוע גידול 

  ".אסור לתת לו פרס זהו - ההצבעה שלהם בבחירות 
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  לחסום את נתניהו
  

  ראש הרשימה המשותפת, )ש"חד(ראיון עם איימן עודה 
  

        1111המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

וויון מאבק משותף לשדרך של . אנחנו מציעים דרך אחרת    
בו כולנו נוכל לחיות בשוויון  ,דרך לעתיד. ולדמוקרטיה

צריך להגיע ליום  ואפשרכי אנחנו מתעקשים על כך . ובשלום
חברה שבה אין ניצול בים שלנו יגדלו בו הילדהיום  - הזה 

חם או פ- אלשנה אם אתה מגיע מאוםמזה אין שבה , ושנאה
. שיהיה שווה ואני רוצה שהבן שלי ירגיש שווה. אביב- מתל

 ;בלי לפחד שיקבל מכות – ברחוב ערביתבשיוכל לדבר 
שתהיה לו הזדמנות שווה להמשיך מבית הספר שלו 

 ; שלו ולהתפרנס בכבוד ומשם לעבוד במקצוע,לאוניברסיטה
אני רוצה שהבן שלי . שיוכל להקים בית בלי שיהרסו לו אותו

 במדינה שוויונית ממשלהה ותראשיבחר ללהיוכל יום אחד 
  .דת ומין, ללא הבדל לאום, ודמוקרטית לכל האזרחים

 וא    אחד הגורמים שהובילו להקמת הרשימה המשותפת ה
פי הסקרים אולם ל. החוק בדבר העלאת אחוז החסימה

שיזמה חוק , של ליברמן" ישראל ביתנו"מפלגת , האחרונים
תקשה לעבור את אחוז החסימה הגבוה ת, זהדמוקרטי - אנטי

רת גדרשימה המשותפת מובילה להה ואילו ,שהיא קבעה
  .הייצוג של האוכלוסייה הערבית בכנסת

יקבל אותנו ככוח פוליטי  – מי שלא רצה אותנו בכנסת    
עלה את אחוז החסימה כדי להשאיר אותנו מי שה. משפיע

ימצא את עצמו מתחת לאחוז החסימה ואותנו  – בחוץ
מי שתכנן שאחרי הממשלה . כרשימה השלישית בגודלה

יגלה  – תבוא אחת גרועה ממנה נוכחיתהקיצונית ההימנית 
  .נמנע את הקמתהאנחנו נהיה אלה ש, סרא במ17- שב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ????הרשימההרשימההרשימההרשימה בתוך  בתוך  בתוך  בתוך שששש""""חדחדחדחדמה מקומה של מה מקומה של מה מקומה של מה מקומה של 
ארבע התנועות המרכיבות את הרשימה המשותפת לא 

כל אחת מהן שומרת על הקו הרעיוני . חדלו להתקיים
, על עצמאותה הארגונית ועל מוסדותיה, והפוליטי שלה

  .וממשיכה להיות מחויבת למצע שלה
שיבחרו במסגרת הרשימה , ש"חברי הכנסת של חד

,  ולדרכהש"ימשיכו להיות מחויבים למצע חד, המשותפת
וינהלו את , יעמדו לצד כל המאבקים שלצידם עמדנו בעבר

  .ש"פעילותם הציבורית בהתאם להנחיות של מוסדות חד
 מוטל –ערבית משותפת - כתנועה יהודית–ש "על חד

 להדגיש –והוא , תפקיד מיוחד בתוך הרשימה המשותפת
את חשיבותו של , בפני כל הציבורים אליהם אנחנו פונים

  .משותףהערבי -המאבק היהודי
 בציבור הערביציבור היהודי וב,  כוחות פוליטייםנם    יש
, כל היהודים נגד כל הערבים"של  התומכים בגישה, כאחד

לעומתית  תפיסהאנו דוחים ". וכל הערבים נגד כל היהודים
 ערבים ויהודים דמוקרטים לש שותפתהקמנו רשימה מ. זו

  .במטרה להיאבק באידיאולוגיה הגזענית של הממסד
    לא ניתן להגשים שוויון אזרחי ולאומי לאוכלוסייה 

ים יבלי שיתוף פעולה עם כוחות דמוקרט, הערבית בישראל
  .זו שותפות הכרחית. ומתקדמים מתוך הציבור היהודי

   עראקיב בנגב-ר אלאימן עודה נעצר במהלך הפגנה בכפ   

  
  
  
  
  
  

כי אין הבדל בין כי אין הבדל בין כי אין הבדל בין כי אין הבדל בין , , , ,  למי שטוען למי שטוען למי שטוען למי שטועןומה תשובתךומה תשובתךומה תשובתךומה תשובתך
        ????הרצוגהרצוגהרצוגהרצוגמדיניותו של מדיניותו של מדיניותו של מדיניותו של נתניהו לבין נתניהו לבין נתניהו לבין נתניהו לבין מדיניות מדיניות מדיניות מדיניות 

המחנה "וגם לא לגבי ,  מפלגהשום    אין לנו אשליות לגבי 
אשר ממשלת נתניהו כי הייתה זו , אולם יש לזכור". הציוני

פעלה ,  ברצועת עזה פלסטינים2,200-הרגה למעלה מ
 הרחיבה את הבנייה בהתנחלויות, נציח את הכיבושלה

  .  המדיניומתן-תקעה את המשאו
המורכבת מחברי כנסת , ממשלה חלופית לזו של נתניהו    

ידינו כחלק מגוש - והנתמכת על, ממפלגות המרכז והשמאל
 מדיניות שוויונית כלפי האוכלוסייה תוכל –חוסם נגד הימין 

 ולקדם ם הפלסטיניםעתהליך השלום  לחדש את ,הערבית
חובתנו היא להטיל את כל כובד , לכן. נושאים חברתיים

ועם הרשימה . כדי למנוע מהימין לחזור לשלטון משקלנו
 ! במשימה זונצליח –המשותפת 

  
  
  
  
  
  
  
  

 הרשימה המשותפת במקום השלישי: סקר
כי לו הבחירות , קובע) 30.1" (וואלה"    סקר שפורסם באתר 

הרשימה המשותפת ,  עריכת הסקריוםבלכנסת היו נערכות 
,  מנדטים12-וזוכה בבכנסת כוח השלישי בגודלו ההייתה 

, ש" המנדטים שיש כיום במשותף לסיעות חד11לעומת 
,  נשאלים500הסקר נערך בקרב . ד"ל ובל"תע-ם"רע

. המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל
  . מנדטים2טעות הדגימה המירבית היא 

 שתי הרשימות הזוכות בסקר לתוצאה טובה מזו של   
והמחנה הציוני )  מנדטים27(הן הליכוד , הרשימה המשותפת

 6לעומת ( מנדטים בלבד 4-במרצ זוכה בסקר ).  מנדטים26(
  . אך נותרת מעל אחוז החסימה, )מנדטים בכנסת היוצאת



 6/בעולם 

שזכתה , "סיריזה"הרדיקלי מפלגת השמאל     
, ביוון) 25.1(שנערכו בשבוע שעבר בבחירות 
היוונים "קואליציה עם מפלגת הקימה 
 מושבים 13למפלגה הקטנה יש ". העצמאים
 המושבים שקיבלה 149ויחד עם , בפרלמנט

נוצר הרוב הקואליציוני אשר איפשר , סיריזה
, ססססאלכסיס ציפראאלכסיס ציפראאלכסיס ציפראאלכסיס ציפרא, "סיריזה"למנהיג 

  .להתמנות לראש הממשלה
עצמה  מגדירה "היוונים העצמאים"    מפלגת 

ומתנגדת למדיניות הצנע " מפלגת מרכז"
ים של האיחוד יליברל- ולתכתיבים הניאו

הקמת הקואליציה  בדברההודעה  .האירופי
הגיעה השמאל הרדיקלי  מפלגת בראשות

 תוצאות ורסמושפפחות מיממה לאחר 
 36%-ריזה בסיזכתה פיהן  ל,הבחירות
וחסרו לה רק שני מושבים כדי לזכות ברוב , מהקולות
   .קואליציה מבלי להזדקק ל, בכוחות עצמהבפרלמנט

הודיעה ) KKE ( היווניתהמפלגה הקומוניסטית    יצוין כי 
כי תסרב להשתתף , עוד לפני שהתפרסמו תוצאות הבחירות

 5.6%-הקומוניסטים זכו ב". סיריזה"בממשלה בראשות 
זה גידול .  מושבים בפרלמנט15שהם , ות הבוחריםמקול

 4.5%-אז זכו ב, 2012בכוחם לעומת הבחירות שנערכו ביוני 
נסיגה לעומת מציינת אך התוצאה , ) מושבים12(מהקולות 

בהן קיבלה המפלגה , 2012הבחירות שנערכו במאי 
  ). מושבים26( מקולות הבוחרים 8.5%הקומוניסטית 

א יהבשבוע שעבר בחירות שנערכו המפסידה הגדולה ב     
שנים האחרונות בש, )פאסוק(דמוקרטית -המפלגה הסוציאל

-ימניתההמפלגה יחד עם שונות  הייתה שותפה בממשלות
 ,התוצאה בה זכתה פאסוק". חדשהדמוקרטיה  "שמרניתה

   מפלגתשל  בכוחה תקדים שפל חסר מהווה ,קולות מה4.7%
  

        
        
        

        ההההמה ניתן ללמוד מסיריזמה ניתן ללמוד מסיריזמה ניתן ללמוד מסיריזמה ניתן ללמוד מסיריז: : : : כ חניןכ חניןכ חניןכ חנין""""חחחח
  
  
  
  

כ דב חנין "מסר ח, )26.1 (עם פרסום תוצאות הבחירות    
 אלכסיס. ביוון לשמאל היסטורי ניצחוןב"כי מדובר ) ש"חד(

 ראש יהיה ',סיריזה' השמאל מפלגת מנהיג, ציפראס
 עתיד על בסדנא עמו השתתפתי שנתיים לפני. הבא הממשלה

 עלו יפו-א"תב' לכולנו עיר' ניסיון על שם סיפרתי. השמאל
  ". בישראל החברתית המחאה

  
  

 השמאל מניצחון ללמוד מה הרבה ישכי , עוד אמר חנין    
 .קטן כוח כשהוא גם בגדול לחשוב צריך שמאל" :ביוון

 ליצור חיוני. מכשול ולא משאב הוא בשמאל הפלורליזם
 בערכים הדבקות. השוני בסיס על אחדות של תרבות בשמאל

 לתשובות אותם לתרגם לדעת חייבים אבל ,חשובה היא
  ". בכל תקופההאנשים של האמיתיות לבעיות אמיתיות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

המפלגה . 43.9%- זכתה ב2009שבבחירות , לשעבר-השלטון
 חברי 33לעומת ,  חברים13תיוצג כעת בפרלמנט באמצעות 

      .פרלמנט בבחירות הקודמות
  

תוצאות הבחירות ביוון אכזבו במיוחד את מנהיגי גוש     
סיריזה מנהיג שכן , הבנק המרכזי האירופיאת האירו ו

התחייב בקמפיין הבחירות שלו לבצע ארגון מחדש 
כן . נושיםבנקים ל" תספורת" –ר לומכ, לחובותיה של יוון

ו על יוון המוסדות  לזנוח את תכנית הצנע שכפהתחייב
  .)בהובלת גרמניה( הבינלאומיים והאירופיים

  

לא בזבז זמן  ,פרנסואה הולנד" סטהסוציאלי ",נשיא צרפת    
יוון לקיים ויממה לאחר הניצחון של סיריזה כבר הכריז כי על 

רו וקרן יוחובותיה למדינות גוש ה את הבטחתה לפרוע את
במסיבת  את הדברים אמר הולנד. המטבע הבינלאומית

 קריאתו של ראש הממשלה ותעקבב, סריאעיתונאים בפ
 בחבילת הסיוע שניתנה לדון מחדשיווני הנבחר ציפראס ה

נקים בהנושים של כמחצית מהחוב של יוון הם . ולארצ
  .מצרפת ומגרמניה

  

 האוצר של האיחוד ינימה דומה שלטה בישיבת שר    
. יזה שנערכה בבריסל למחרת הניצחון של סיר,יהאירופ

נאמר  ,)27.1(בהודעת הסיכום שפורסמה בעקבות הפגישה 
י מוכנים לנהל שיחות עם ופשרי האוצר של האיחוד האיר"כי 

לערוך אבל אין כל כוונה , הממשלה היוונית החדשה
  ". בחוב החיצוני היווני' תספורת'

  

וצר השמרנים קיימת תמימות דעים בקרב שרי הא    
דמוקרטים באירופה בשאלת היחס לממשלת - והסוציאל

בכוונת כולם להמשיך ולנהוג כלפי יוון על בסיס . סיריזה
אולם מוטב כי אותם שמרנים . ליברלית-  ניאואותה מדיניות

אשר בבחירות , דמוקרטים יפיקו את הלקחים מיוון- וסוציאל
 קואליציה של פוליטיקאים השותפים שנערכו בה נחלה

  .להשקפותיהם תבוסה מרה
  
  

        דדדד""""אאאא

 

 

 

 

 

  מוסס את התקווהמנסים ל
  

  

  

  

  

  

  

  

  , לאחר כינונהמיד , ת החדשה ביוון מתמודדממשלת השמאל

  ליברליות באירופה-עם לחצים מצד ממשלות ניאו
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  עבר הפולניה מסע בעקבות
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

תמודד עם מ" האיד"הסרט 
בצל , צדק ודת, שאלות של זהות
  שואת יהודי פולין

  

, פאבל פאבליקובסקיפאבל פאבליקובסקיפאבל פאבליקובסקיפאבל פאבליקובסקי שלהאחרון סרטו הוא " אידה"    
התגורר ,  יחד עם משפחתו14עזב את פולין בגיל אשר 

. ")קיץ של אהבה(" באנגליהכעת פועל  ו,באיטליה ובגרמניה
חש בראשית שנות מתרה יצור סרט שב לפולין כדי להבמאי

היא אנה  ,לבן- שצולם בשחור, סרטוהגיבורה של. 60-ה
נזירה צעירה העומדת בפני טקס , )טרזבוקובסקהטרזבוקובסקהטרזבוקובסקהטרזבוקובסקה אגתהאגתהאגתהאגתה(

 אם המנזר אותהלחת וש ,לקראת האירוע. נדירת הנדרים שלה
קיומה  דודה שעל, לפגוש את קרובת המשפחה היחידה שלה

 המכונה, ))))אגתה קולשהאגתה קולשהאגתה קולשהאגתה קולשה(ואנדה דודתה  .מעולם לא ידעה
 פרטיזנית במערכה נגד הנאציםלחמהכ ," האדומהאנדהו"
כיום היא . תובעת במשרד המשפטיםכבהמשך  עבדהו

  . מרירהאלכוהוליסטית
על היא זו שמספרת לאנה את האמת על משפחתה ו    ואנדה 

 נרצחו יהודייה שהוריה, לובנשטיין אנה היא אידה. זהותה
אידה  .בנה של ואנדה עצמהכמוהם כ, ים במלחמהבידי פולנ

  .נשלחה למנזר כדי להציל את חייה
, ןבעקבות עבר שתי הנשים הסרט מתאר את המסע של     

 מהלך המסעב . בני המשפחה שנרצחוותלאתר את קברכדי 
כי איכר פולני ניסה להציל את משפחתה מידי , לומדת אידה

הסרט . את הוריהוכי בנו של האיכר הוא שרצח , הנאצים
רבים פולנים  את העלמת העין ומסכת השקרים שטווחושף 

 מתרחש  של הסרטושיא. סביב גורל היהודים שחיו בקרבם
  .בו קבורים בני משפחתה של אידה, בלב יער

הוא גם סרט על נשים המבקשות לחשוף את " אידה"    
 המסרבים לדבר או ,ידי גבריםבההיסטורי שהוסווה  הסיפור

הרובצת על העם הפולני  לאשמה מתייחססרט ה. ר אותולזכו
מותח ביקורת ו, יהודיםבשאלת יחסם להנצרות הקתולית על ו

הסוציאליסטית   של פוליןההתנערותעל מה שהוא רואה כ
   .רמהתבוננות ביקורתית בעב

הנחשב אחד המועמדים המובילים לזכות  –יצוין שהסרט     
 בטקס שייערך בחודש ,הזר הטוב ביותר בפרס האוסקר לסרט

הפולנית נגד השמצה  הליגה. נתקל במכשול מפתיע – הבא
 ,"פולני-אנטי"אותו היא מגדירה ,  עצומה נגד הסרטפרסמה

אנשי לפי  .להוסיף הבהרה בתחילתו ודורשת ממפיקיו
 ולא מבהיר ,מדויק מבחינה היסטוריתאינו "הסרט , הארגון

במלחמת העולם גרמניה הנאצית  כמה גדול היה תפקידה של
 כי ,הארגוןנציגי עוד טוענים . " ובשואה בפרט,השנייה בכלל

סרט ברחבי העולם יכולים להסיק מהסרט שהמניע ב םצופיה
צופים פולנים "- בזמן ש,הנזירה היה כלכלי לרציחת הורי

חשש שהנאצים המ  שנבע,יודעים כי הרצח בוצע מפחד גדול
  ".יגלו כי בני המשפחה הסתירו יהודים

        עעעע""""ננננ
 

אביב ייערך יום עיון לרגל אביב ייערך יום עיון לרגל אביב ייערך יום עיון לרגל אביב ייערך יום עיון לרגל - - - - בתלבתלבתלבתל
        השקת ספר של רוזה לוקסמבורגהשקת ספר של רוזה לוקסמבורגהשקת ספר של רוזה לוקסמבורגהשקת ספר של רוזה לוקסמבורג

  

-שאלות"יום עיון בנושא תקיים קרן רוזה לוקסמבורג     
השקת לרגל  ," רוזה לוקסמבורג כאן ועכשיו–עתים בוערות 

  .כתביה של רוזה לוקסמבורגמשל ספר חדש 
  

  
  

  בין השעות, בפברואר19 ,האירוע יתקיים ביום חמישי    
יום ). אביב-תל, 4קפלן ' רח( בית סוקולוב ב18:00 - 14:00

. בליווי תרגום סימולטני בגרמנית, העיון יתקיים בעברית
  .הכניסה חופשית

חברת פרלמנט , פטרה פאופטרה פאופטרה פאופטרה פאו :    בין המשתתפים ביום העיון
מפלגת מטעם ) הבונדסטאג( פרלמנט הגרמני הנשיא  סגניתו

הלת הנציגות  מנ,,,,אנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טים; "די לינקה "השמאל
סדרת  עורך ,רוזןרוזןרוזןרוזן גיוראגיוראגיוראגיורא; בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג

    משהמשהמשהמשה' פרופ; המאוחד הקיבוץ הוצאתב" אדום קו" ספרי
 ,זזזזאילואילואילואילו אווהאווהאווהאווה' פרופ; אביב-תל אוניברסיטת, צוקרמןצוקרמןצוקרמןצוקרמן

    נבילהנבילהנבילהנבילה ;)ש"חד( חניןחניןחניןחנין דבדבדבדבכ "ח; העברית האוניברסיטה
העיתונאי ; ש" חד שלום וחברת הנהגת פעילת, אספניוליאספניוליאספניוליאספניולי

 רוזה קרן ל"מנכ, וייסוייסוייסוייס פלוריאןפלוריאןפלוריאןפלוריאןוווו ;")הארץ"( לוילוילוילוי ןןןןגדעוגדעוגדעוגדעו
  .לוקסמבורג

  www.rosalux.co.il: פרטים נוספים    
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  י בחיפה"במועדון בנק, אורזים תרומות למשלוח

  
    בעקבות גלי הקור ומזג האוויר הסוער שפקד את הארץ 

יזמה ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי , בחודש שעבר
, שמיכות ותנורי חימום, מבצע התרמה של בגדים) י"בנק(

המתמודדים עם , עבור התושבים הפלסטינים ברצועת עזה
ויר בשעה שהרצועה עודנה מתאוששת מנזקי פגעי מזג האו

  .בקיץ האחרון, המתקפה הישראלית
, י מסניפים שונים אספו תרומות רבות של ציוד"    חברי בנק

אשר יועברו לגופי סיוע ודרכם , וכן תרומות כספיות
  .לפלסטינים ברצועת עזה הנצורה

  

 שביתה ראשונה בנציבות שירות המדינה
דות נציבות שירות המדינה השביתה הראשונה בתול    

). 25.1(בשבוע שעבר הסתיימה ,  בינואר21-שהחלה ב
העובדים שבו לעבודה מלאה לאחר שנציב השירות משה 

 מתשלומי השעות 30%  משכרם חזר בו מכוונתו לקצץ, דיין
 .הנוספות והכוננויות

ההחלטה לקצץ בתשלומי השעות הנוספות לעובדים     
לפיה חוק , ני כמה חודשיםמעוגנת בהחלטת ממשלה מלפ

 ממכסת 30% על דירות ימומן באמצעות קיצוץ "אפסמ "מע"
אולם בעוד . השעות הנוספות והכוננויות לעובדי המדינה

ההחלטה לממן אותו באמצעות , סדר היוםעל ירד מזה חוק ש
  . הקיצוץ בשעות הנוספות לא בוטלה רשמית עד כה

 ןובה, ל העובדיםתביעות נוספות שדיין התחייב לדון ב    
. הפעלת תכנית ליציאה לפנסיה מוקדמת בתנאים מועדפים

לא , ועד העובדים הזהיר כי אם לא יגיעו להסכמות עם הנציב
  .יהססו לחדש את השביתה

   

  : 2015לשנת ' כלות פרס ליבוביץ
  אילנה המרמן ועמירה הס

 מזמינה את הציבור לטקס הענקת פרס "יש גבול"תנועת     
הפרס מוענק מדי שנה מטעם . 'עיהו ליבוביץעל שם יש

על פעילות ציבורית למאבק בכיבוש , "יש גבול"תנועת 
 .'ליבוביץ‘  ברוח משנתו של פרופ,ולחתירה מתמדת לשלום
 . הן אילנה המרמן ועמירה הס2015כלות פרס ליבוביץ לשנת 

מחברת , מתרגמת, אילנה המרמן היא עורכת ספרותית     
 הקימה את ארגון 2010בשנת . ת שמאלספרי עיון ופעיל

, יהן שפעילותיו מבריחות במכוניות,"לא מצייתות"הנשים 
 הקו מיוחלתהגדה המערבית פלסטיניות מ, בניגוד לחוק

עיתון לאחר שפרסמה המרמן את הפעילות במאמר ב. הירוק
אל " הפורום המשפטי למען ארץ ישראל" פנה ,"הארץ"

  . לפתוח בחקירה פלילית וזה הורה,היועץ המשפטי לממשלה
עמירה ָהס היא עיתונאית ופובליציסטית ישראלית אשר     

במשך עשרות שנים מסקרת ומנתחת את הכיבוש מעל דפי 
היא דוגמא ומופת "בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי ". הארץ"

עיתונאית הכותבת  .'מדווחת' ולא רק ,לעיתונאית חוקרת
מלב השטחים הכבושים כתיבה עיתונאית ביקורתית על 

: ישראלית-קודש הקודשים של מרכז החברה היהודית
  ."ל בשטחים"פעילות צה

, אביב-יתקיים באולם צוותא בתלחלוקת הפרסים טקס       
  .הכניסה ללא תשלום. 20:30בשעה ,  בפברואר9 ,ביום שני

  
  
  
  
  
  
  

  סיור בדרום הר חברון
סיור בדרום הר חברון ייערך ,  בפברואר6, ביום שישי    

". תעאיוש"של תנועת ו" שוברים שתיקה"ארגון משותף של 
ינת להגיע לאזורים זו הזדמנות מצו"המארגנים מסרו כי 

ולהתוודע למציאות , פחות מוכרים מדרום לירושלים
".  הנמצאים תחת שלטון צבאי מלא,המורכבת של שטחי סי

לשעבר אשר היו -חיילים, בין היתר, הסיור ידריכו את
  . בתקופת שירותםמוצבים באזור

כדי בסיור נכיר את מנגנוני השליטה שישראל מפעילה "    
ל חשבון הכפרים עלהחזיק את ההתנחלויות והמאחזים 

 ועובדות משני חוויות,  ונשמע סיפורים,והערים הפלסטיניות
 שתפקידם ,ים החיילמפי: כביכול,  הישראליצידי המתרס

 , השמאלעיליפ פיומ ,היה לקיים את מנגנון השליטה הצבאי
 ". זכויות התושבים הפלסטיניםמעןלשנאבקים 

 בבנייני 8:00-ב: לסיור שתי נקודות איסוף בירושלים    
 7אורך הסיור הוא .  בחניון של גן הפעמון8:20-האומה וב

 בגדים חמים ותעודות, מים, יש להצטייד באוכלו, שעות
ונחוצה  שקל 30הסיור הוא בתשלום מסובסד של . זהות

  http://tinyurl.com/shtika2015: אתרהרשמה ב
  

  א על התעשייה הצבאית"יום עיון בת
"  מחיר התעשייה הצבאית בישראל–חמושים "קבוצת     

 ךאי: התעשייה הצבאית"בנושא תקיים ערב עיון ותערוכה 
 12 ',ה יתקיים ביום האירוע". היא עובדת וכמה זה עולה לנו

דוד (ס לאמנות מנשר " בביה21:00-18:00בשעות , בפברואר
  .הכניסה ללא תשלום). אביב-תל, 18חכמי 

מבט על "ו" ?מהי כלכלת כיבוש":     בין הדיונים שיתקיימו
 נוספים וליצירת לפרטים. "התעשייה הביטחונית מבפנים

  hamushim.wordpress.com: קשר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 י השלימה מבצע תרומות לעזה"בנק


