
  

סיכם עם בנט ואחרים על נתניהו 

 חברי 61קואליציה צרה בת הקמת 

מתקפה על : שעל סדר יומה, כנסת

העמקת הכיבוש , המרחב הדמוקרטי

    והרחבת הפערים החברתיים 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

שעה וחצי לפני שהסתיים פרק הזמן ,  ממש90-    בדקה ה
הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא , הקצוב בחוק

כי עלה בידו להרכיב קואליציה שזוכה , אובן ריבליןר
.  המינימום הנדרש לרוב בכנסת–כים " ח61תמיכת ב

 בה יהיו שותפות –שלממשלה החדשה , המשמעות היא
 יש –כולנו והבית היהודי , יהדות התורה, ס"ש, הליכוד

וכי היא תצטרך לגייס את כל , רוב דחוק בלבד בכנסת
  .חלטותאשר חוקים והחבריה כדי ל

    בהודעה שפרסמה המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
כינון ממשלת נתניהו הרביעית הוא אסון "נכתב כי ) י"מק(

ממשלה של העמקת הכיבוש וההתנחלויות . לאזרחי ישראל
; וסתימת הגולל על כל סיכוי של התקדמות לשלום

בעלי ההון לשירות , הפרטה, ממשלה של קיטוב חברתי
ממשלה של איום מהותי על המרחב ; עמקת העוניהו

והכרזת מלחמה על , קידום חוקים גזעניים, הדמוקרטי
במיוחד בעניין , הזכויות הבסיסיות של הציבור הערבי

  ".בת הריסות הבתיםרחמתווה פראוור וה
ההסכמים הקואליציוניים מניחים שוב על     העובדה ש

השולחן את תכנית פראוור ומטילים את האחריות ליישמה 
ניסיון  פירושה –ר הבית היהודי "יו, על השר נפתלי בנט

התכנית . מדאיג לבטל את ההישג שהושג לפני כשנה וחצי
- מאות אלפי דונמים של אדמות ערביםתע שביסודה הפק–

אז  הוקפאה – אנשים מבתיהם  ועקירתבדואים בנגב
  .בעקבות מחאה עממית והתנגדות פרלמנטארית עיקשת

ף של הבית היהודי הוא של סגן שר     מינוי מדאיג נוס
אשר יהיה אחראי על המינהל , הרב אלי דהן, הביטחון

אשר אמר , דהן הוא גזען מובהק. האזרחי בשטחים הכבושים
הפלסטינים בעיניי הם "כי " רדיוס"בראיון לתחנת הרדיו 

כמה חודשים לאחר . )1.8.2013" (הם לא אדם, חיות אדם
גם אם , תמיד ליהודי יש נפש גבוהה משל גוי "מכן קבע כי

ממשלה . )27.12.2013, "מעריב" ("הוא הומוסקסואל
יום -שהפקידה בידי אדם כה חשוך את האחריות לחיי היום

היא ממשלה ,  בגדה המערביתCשל הפלסטינים בשטחי 
לעידוד תקיפות של פלסטינים בידי , שפניה להעמקת הכיבוש

  .הרחבת התנחלויותללהפקעת אדמות ו, מתנחלים
כי על סדר יומה ,     הרכב הממשלה החדשה ממחיש גם

. תעמוד מתקפה על המרחב הדמוקרטי בתוך ישראל עצמה
, תמונה לתפקיד שרת המשפטים) הבית היהודי(איילת שקד 

היא תעשה , כצפוי. ר ועדת השרים לענייני חקיקה"ותהיה יו
צמאותה שימוש בתפקידים אלה כדי להגביר את הפגיעה בע

ובפעילותה של הרשות השופטת באמצעות הוספת 
וכן בכוונתה להגביל , פוליטיקאים לוועדה למינוי שופטים

מרכיבי . חוקתיים-ץ לבטל חוקים בלתי"את יכולתו של בג
אשר " (חוק העמותות"הממשלה צפויים לנסות ולחוקק את 

  ארגוני זכויות אדם לזכות במימוןיגביל את היכולת של
 שמטרתם הגבלת החירויות , חוקים נוספיםושורה של

  .הדמוקרטיות והשתקת הקולות הביקורתיים
העובדה שהממשלה נשענת על רוב זעום , חרף הסכנות    

פירושה שבכוחה של האופוזיציה בכנסת להכשיל חלק ניכר 
-דרושה גם התארגנות חוץ. אולם בכך אין די. מתכניותיה

הודים וערבים מחנה דמוקרטי רחב של י: פרלמנטארית
הווה חלופה יש, לשוויון ולצדק חברתי, המחויבים לשלום

  .יסודית לממשלת הימין ולדרכה

  2015 מאיב 13, 18    גיליון



  

 2/תגובות 
        

 

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

 הכה את המומחה
המנהלים הישראלים לא שווים את המשכורות שמשלמים "

 ".להם
  )24.4, "כלכליסט", מומחה עולמי לניהול, ס'יצחק אדיג' פרופ(

  

  

  אבחנה דקה
ניסטית של דרום ואין זה פלא שחברי המפלגה הקומ"

בבחינת מין , אפריקה מעדיפים את הפלסטינים על ישראל
  ".א את מינושמצ

  )24.4, "וויינט", שר החוץ אביגדור ליברמן(
  

  

  בעבור חופן דולרים
  שנים לפעילותו40אירוע גדול לרגל יקיים בנק הפועלים "

הפועלים צפוי להשקיע באירוע כמה מיליוני . ב"בארה
 .תהבנק מסרב לחשוף את העלו אך, על פי הערכות, דולרים

כאשר הנשיא , יבוריתאת האירוע בניו יורק ליוותה סערה צ
 חשיפת זאת בעקבות. לשעבר שמעון פרס ביטל את הגעתו

בחוזה לפיו  הפועליםבנק לפיה פרס התקשר עם ' דה מרקר'
אורח מרכזי שיגיע לאירוע של .  אלף דולר בחודש30יקבל 

על פי . וליאני'רודי ג, ראש העיר ניו יורק לשעבר הבנק הוא
 אלף 150- הגעתו כמהבנק עבור וליאני גובה'ג, הערכות

הממשלה ושר הביטחון  כי ראש  פרסם2ערוץ , בנוסף. דולר
 ועשוי להרצות –ברק מנהל מגעים עם בנק הפועלים אהוד 

ההערכות הן כי ברק יקבל עבור . במקום שמעון פרס, באירוע
  ."דולר  אלף70- ההרצאה כ

  )27.4, "דה מרקר"-ידיעה ב(
  

  

  כך חולפת תהילת עולם
  ."י הוא מיתוסהחלום האמריקא"
  )27.4, "בלומברג", פרס נובל לכלכלהחתן , יוסף שטיגליץ' פרופ(

  

  

  מתן אך לא בסתר
שיושקעו בקמפיינים כמות סכומי הכסף , לפי התחזיות"

 2- המוערכת ב– 2016שנת בב "במרוץ לנשיאות ארה
ממה שהושקע  הרבה יותר היא גדולה –מיליארד דולר 

 תיםיכפי שאמרתי לע. ותיזה מדכא א. 2012שנת בבחירות ב
, אלא השקעות, תרומות אלה אינן תרומות, קרובות

בצורת עיצוב הכלכלה  והמשקיעים מצפים לקבל תמורה
  ".שלנו כדי לשרת את האינטרסים שלהם

  )30.4 ,.פי.איסוכנות  ,יוסף שטיגליץ' ופפר(

  

  

  בימין לא רואים בעיה בהלנת שכר 
ור המפלגות הבחירות עב פעילים רבים שעבדו ביום"

 10 וששכרם אמור היה להתקבל על פי החוק עד ה־,השונות
 בני נוער הגישו 150כ־.  עדיין ממתינים לתשלום,באפריל

כמעט מחצית מהתלונות הן של פעילי . תלונות על הלנת שכר
. עברה את אחוז החסימה  שלא, של אלי ישי'יחד'מפלגת 

וערך לי הותיר את המפלגה עם חוב מאהכישלון האלקטור
יד לאחר  מ. וללא מימון מהמדינה,מיליון שקל 10 עד 7 של

. הבחירות הודיע ישי כי לא יצליח לשלם לפעילים ולספקים
 שעות 12כך נמסר גם לנערים שעבדו ביום הבחירות יותר מ־

תלונות על הלנת שכר  26. שקל 600 עבור שכר מובטח של
פעיל . 'ביתנו ישראל'הגיעו מבני נוער שעבדו עבור מפלגת 

 ועבדו 101 מרמת גן סיפר שהוא וחבריו מילאו טופס 16בן 
 שטרם , שקל ברוטו1,140עבור שכר מובטח של   שעות12

 17פעילת ליכוד בת . תלונות נוספות נגעו לליכוד 26 .שולם
 שקל עבור שמונה 280יתה אמורה לקבל ישה מלוד סיפרה

את לפנות כדי לקבל  וכעת אינה יודעת למי, שעות עבודה
  ."כספה

  )28.4, "כלכליסט("

  

  ...עיתונות בשירות הכיבוש
טור שבמזרח - עשרות בני אדם מפגינים בשעה זו בשכונת א"

במהלך . על הצבת בטונדות במקום  במחאה,ירושלים
וחסמו את  ההפגנה יידו כמה מפגינים אבנים לעבר השוטרים

המשטרה פועלת לפיזור המתפרעים . הכביש באזור
  ."הפגנות ם לפיזורבאמצעות אמצעי

  )29.4, "וואלה"- ב שפורסמה,ידיעה  של הכתב יוסי אלי(

  

  ועיתונות בשירות הציבור ...
 ,אדם טור במזרח ירושלים מפגינים עשרות בני-בשכונת א"

 נגד הענישה ,רובם תושבי השכונה ומקצתם פעילי שמאל
המחסומים שהציבו , לטענתם .הקולקטיבית של המשטרה

מפרים  בשכונה מפלים את האזרחים שאינםכוחות הביטחון 
כתב קול . ם וכי המדינה דואגת למתנחלים ולא לה,את הסדר

איש לא יידה אבנים , חרף הודעת המשטרהשישראל מוסר 
  ".לעבר השוטרים

  )29.4, "קול ישראל"-ידיעה של הכתב שי זילבר ששודרה ב(

  

    החביבים לשלטון
ן הדיח אמהמלך סל: טלטלה בצמרת השלטון בסעודיה"

 והחליף אותם –במפתיע שורה של בעלי תפקידים בכירים 
  ."וושינגטוןבבחביבי הממשל 

  )30.4, "ידיעות אחרונות"-כותרת ב(

  

  חג הפועלים מעציב את העיתון של ביבי
. עצוב במיוחד  אני חושב על יום, במאי1שאני חושב על כ"

ת עשרות מיליוני פועלים קיפדו את חייהם בגולאגים ובמחנו
בעיקר בשל הנצלנים ששרו והאדירו במיוחד , בכפייה עבודה

שחגגו ברוב הדר ובמצעדים צבאיים  המדינות. 'חג'את אותו 
, במאי חיסלו במו ידיהן כל כך הרבה אזרחים שלהן 1את 

בשם אותם אידיאלים של הגנה על הפועלים מפני הניצול של 
  ".'האימפריאליזם המערבי'

  )30.4, "ישראל היום"לכלי של הפרשן הכ, חזי שטרנליכט(



  

 3/חברה 
 

  

  אשים כדי לא להיות מואשםמ
  

  , 'אלימות'הממסד טוען כי הפגנות המחאה של הקהילה האתיופית הן 

  כדי לטשטש את האלימות השיטתית שהוא מפעיל כלפיה

  
  חנה אלבגמאת 

  
שעבר שבוע בהקהילה האתיופית לימדה אותנו     

החיבור הנשען על זהות ועל , שיעור ענק במאבק עממי
 האתיופית היא קהילה קהילהה. מעמדיהשלו למאבק 

צרכיה ש, מכיראינו שכמעט שהשמאל הישראלי 
, מפלגהשום הייחודיים אינם מופיעים במצע של כמעט 

ושבינם ובין הפעילים החברתיים לא מתקיים דיאלוג 
סובלת מהצטלבויות של כל האתיופית הקהילה . שוטף

 שקצרה היריעה מלפרט ולדון ,דיכויהיבטי כך הרבה 
, על קצה המזלג, עסוק אנסה ל,לכן . בכולםלעומק

  .במרכזיים שבהם
,  סובלת משיטור יתר האתיופיתהקהילה,     ראשית

 מצד גזעני) תיוג(פרופיילינג המתבטא גם בתופעה של 
 ומתפלאים ,ב"שוב הביאו הנה זבל מארה(המשטרה 

ות יאמורות להה , המסגרות שקיימות לנוער.)!שזה לא עובר
ללא דיאלוג עם מנוהלות  –להציע שיקום חלופות מאסר ו

מבלי להביא בחשבון את , הקהילה האתיופית עצמה
אל כל הנוער שנפלט מסגרות אלה מתייחסות . הצרכים

. כאל מקשה אחת –ממסגרות חינוכיות ומועד לפשיעה 
שהוא  ("אופק" בכלא כלואיםאחוז מה 40%, כתוצאה מכך

-כ.  האתיופיתנוער מהקהילהבני  הם ,)קטיניםלכלא בית 
 חוזרת לפשיעה ולכליאה "אופק"כלא מאוכלוסיית  70%

כליאה הגם במתקן כצפוי דבר המלמד כי , נוספת לאחר מכן
  .לא ניתן מענה הולם לצרכיהם

את יחס השלטונות ים מזכירה, כליאת היתר ושיטור היתר    
גזענות הם ביטוי ל, שםיים לקהילה השחורה אהאמריק

ההתנהלות ת החשיבה וו ובצורינהדמובנית במה, דתסוממ
אלא גם באופן בו , לא רק ברמת הביצוע בשטח -שלה 

  . תקצובבדבר מדיניות ובדברמתקבלות החלטות 
 במסגרות ילדים בני הקהילה האתיופיתשיעורם של ה    

. החינוך המיוחד גדול פי כמה וכמה משיעורם באוכלוסייה
  אולם למרות            ,בעלי לקויות למידהאכן  מהילדים הם 10%רק 

  
  
  
  
  
  

 אחדות במאבק נגד הגזענותאחדות במאבק נגד הגזענותאחדות במאבק נגד הגזענותאחדות במאבק נגד הגזענות
, אביב-    למחרת הפגנת המחאה של הקהילה האתיופית בתל

המפלגה פרסמה , אשר נתקלה באלימות משטרתית קשה
מגנה את ה, )4.5(הודעה ) י"מק(הקומוניסטית הישראלית 

מבטאת אלימות זו "בהודעה נכתב כי . האלימות המשטרתית
 לידי השבא, ו הגזענית של המשטר הקיים בישראלאת מהות

פלסטיני -ביטוי בדיכוי מאבקיו של המיעוט הערבי
ומאבקיהם של הקבוצות המוחלשות והמודרות בחברה 

י קוראת לכל "מק: " ההודעה נחתמה בקריאה."היהודית
על בסיס ערכים של , קורבנות הגזענות לאחדות במאבק

  ".חברתידמוקרטיה וצדק , שוויון

  
  

  
  
  
  
  
  

זאת שיעור הילדים האתיופיים הנשלחים למסגרות חינוך 
שבקרב האתיופים הסיבה לכך היא האם . בהרבהגדול  מיוחד

שכיחותן  לבר מע,לקויות למידהשל ת חריגה ישנה כמו
האם הסיבה לכך היא שיש בקהילה ? באוכלוסייה הכללית

התשובה ?  יותר ילדים בעלי מנת משכל גבוליתהאתיופית
  . אלות אלה היא שליליתשכל ל

לבין , בין תלמיד לקוי למידה שיגיע להישגים    ההבדל 
זו מידת ההשקעה , תלמיד לקוי למידה שלא יגיע להישגים

ידה של המערכת קלה . המשפחתה שלמערכת החינוך ושל 
ילדים אתיופים בהמוניהם  כאשר היא שולחת ,על ההדק

ה מתקשים אלעדות ובו. עדות ההשמה לחינוך המיוחדולו
שלחלקם יש מחסום שפה ורובם סובל  – מוחלשיםההורים ה

 להתעמת עם הרשות –  נגישות למשאביםמהיעדרמהדרה ו
היא שלא אחת מגיעים ילדים אתיופים , התוצאה. החינוכית

אל הכיתות לחינוך שאינן נמוכות בעלי יכולות לימודיות 
ל בשרק בשל צבע עורם ווזאת , המזיקות להתפתחותםמיוחד 

   . צוותי ההוראה במערכת החינוךבקרבדעות קדומות 
-המוביל לתת, סכולחושה של תגדלים בתילדים אלה     

רבים מהם נושרים , לבסוף. הישגיות ולהיעדר אמונה בעצמם
 שוליותבעבודות מועסקים עצמם מוצאים ו, ממערכת החינוך

הגזענות . פשעמציאות של מדרדרים לבשכר רעב או 
 . פעם אחר פעם,ה אותםכשילמהממוסדת 

תוצאה  אלימות היא . מטבעה אלימהינהשום אוכלוסייה א
לא רק : המפעיל אלימות בדרכים שונות, של משטר מדכא

, היעדר מענה לצרכיםב, במדיניותאלא גם , באופן פיסי
וכאשר הקהילה המדוכאת מתקוממת נגד . בהזנחה ובהסללה

ל מחאתם הוא קם ומכריז ע, העוולות שמעולל לה המשטר
  .כפי שראינו בשבוע שעבר, "אלימה"-כ

  
  
  
  
  

 חנה אלבג עבדה כמורה בחינוך המיוחד

יואב אתיאל: צילום. 3.5, חוסמים את נתיבי איילוןמפגינים   
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  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  

 

            ץ אישר חוק אפרטהיידץ אישר חוק אפרטהיידץ אישר חוק אפרטהיידץ אישר חוק אפרטהייד""""בגבגבגבג
 במאי את 14-ץ פרסם ב"בשבתו כבג, בית המשפט העליון    

החלטתו לדחות את העתירות שהוגשו ולאשר את חוקיותו 
המונע איחוד משפחות , של התיקון לחוק האזרחות

לים ואוסר עליהם להתגורר עם מפלסטינים שנישאו לישרא
שה יפסק הדין נתמך בידי רוב של ש. בת זוגם בישראל/בן

, חמישה שופטים. בראשות השופט מישאל חשין, שופטים
בדעת מיעוט קיבלו , אהרון ברק, בראשות נשיא בית המשפט

 .את העתירה נגד החוק המונע איחוד משפחות מפלסטינים
 2002-ב" וראת שעהה"-שחוקק כ,  התיקון לחוק האזרחות
שכן , מבטא מדיניות אפרטהייד, והוארך כבר כמה פעמים

, ונוקט ענישה קולקטיבית, הוא מכוון רק נגד פלסטינים
 .ללא הוכחת אשמה כלשהי, המוחלת בעיקר נגד נשים

 

האסירים הפלסטינים קוראים האסירים הפלסטינים קוראים האסירים הפלסטינים קוראים האסירים הפלסטינים קוראים 
 להסדר מדיני הכולל הכרה בישראללהסדר מדיני הכולל הכרה בישראללהסדר מדיני הכולל הכרה בישראללהסדר מדיני הכולל הכרה בישראל

 תנועת אסירים פלסטינים הנמנים עם תנועת פתח ועם
הקורא להפסקת , חמאס פרסמו בשבוע שעבר מסמך חשוב

האלימות בין ישראל לפלסטינים ולהסדר מדיני המבוסס על 
, 1967 ביוני 4-כינון מדינה פלסטינית עצמאית בקווי ה

המסמך . ועל כיבוד זכות השיבה, לרבות בירושלים המזרחית
ראש אסירי פתח ובידי עבד , נוסח בידי מרואן ברגותי

 .ראש אסירי חמאס, חאלק נטשהאל
הזוכה בתמיכה עממית רחבה בקרב " מסמך האסירים"

 ראש הממשלה .הציב אתגר בפני ממשלת חמאס, הפלסטינים
 .כי מדובר במסמך חשוב, איסמעיל הנייה אמר בתגובה

 

     הפגנה נגד הגדר פוזרה באלימותהפגנה נגד הגדר פוזרה באלימותהפגנה נגד הגדר פוזרה באלימותהפגנה נגד הגדר פוזרה באלימות
המשטרה הפעילה כוח רב בפיזור הפגנה שלווה של 

 שלום ישראלים נגד הגדר שנבנתה בתוככי פלסטינים ופעילי
 . ראם בירושלים המזרחית הכבושה-שכונת א

כאשר , לכיוון הגדר,  במאי13, מאות מפגינים צעדו בשבת
. ספר בתלבושתם האחידה-בראש ההפגנה צעדו תלמידי בתי

המפגינים ביקשו למחות על ההשלכות הקשות של גדר 
י משפחות אשר פוגעת במרקם החיים של אלפ, ההפרדה

בין המפגינים . פלסטיניות ומונעת מרבים שירותים חיוניים
 .היו אישים ישראלים ופלסטינים ופעילים בתנועות שלום

ו השוטרים לעבר יר, "הפגנה לא חוקית"בעילה של 
 13. ז מדמיע ורימוני הלם בכמות גדולההמפגינים פצצות ג

 .מפגינים נעצרו
 17.5.2006 ,"זו הדרך"

,  המועצה לצרכנות שעברשבועבקר שפרסמה ממצאי מח    
לפיו רבע מההורים בישראל מסייעים לילדיהם הבוגרים 

, עוד העלה המחקר. עוררו מחאות, בקניית מוצרי מזון לביתם
  .  ומעלה מתגוררים בבית הוריהם21 מהצעירים בני 35%כי 
כי ממצאי העיר ) רשימה המשותפתבש "חד(כ דב חנין "ח    

התופעה מקיפה את , לדבריו.  לא מפתיעים אך,הסקר קשים
ה מחאות חברתיות יולראי, צעירי העולם הקפיטליסטי כולו

לפי , בסיס המחאה. 2011חובקות עולם שהתרחשו בקיץ 
ליברלית במדינות -ניאוהוא הקצנתה של המדיניות ה, חנין

 ידעתי שאחיה ,כשאני הייתי ילד". לרבות בישראל, שונות
 אך כשאני מסתכל על .ברמת חיים גבוהה יותר מזו של הוריי

 ,בתקופתי. "אמר, "אני לא יכול להבטיח להם את זה, ילדיי
אולם ההגנות . תה מרוסנת יותריהמערכת הקפיטליסטית הי

וכיום לאנשים צעירים קשה למצוא , החברתיות התפרקו
 ".בחייםקשה למצוא דירה וקשה להסתדר , עבודה קבועה

ישראל משקיעה מעט יחסית " כי ,כ חנין"עוד הדגיש ח    
וזה בא לידי ביטוי , בהשוואה למדינות אחרות, בצד האזרחי
ורמת , מאחר ששוק השכירות פרוע מאוד. הדיורגם בתחום 

 הם חשים שרק דירה –הביטחון של השוכרים נמוכה 
מגדיל את הביקוש דבר זה . בבעלותם תספק להם ביטחון

מבלי , באירופה אנשים רבים גרים בשכירות. עלה מחיריםומ
  ". מנגנונים המפקחים על המערכתכי יש, לקנות דירה

שר , ניותיו של משה כחלוןכתונוכח חנין גם אינו אופטימי     
: במטרה לרסנו, ן"להתערב בשוק הנדל, האוצר המיועד

גם . ולא על צד הביקוש, ההסתכלות היא על צד ההיצע"
עושים זאת בגדלים , דילים את ההיצע ובונים דירותכאשר מג

. לא מתאימים או באזורים שאנשים לא רוצים לגור בהם
          ".הדירות הללו לא רלוונטיות למרבית הציבור

        

   לכרות את ראשו במגל
הבית (ינון מגל , חבר הכנסת הטריקרא ,     בשבוע שעבר

ץ ל משרד החו"מנכ, ר אלון ליאל"להרוג את ד, )היהודי
ביקש הוא אולם , מגל לא אמר זאת במפורש, אומנם. לשעבר

עונש מוות למי הקובע , כי ליאל ייחקר ביחס לסעיף בחוק
ישראל מדינת שמנסה לפעול למען העברת שטח ריבוני של 

יוכל מגל , חס וחלילה,  אם ליאל יירצח.מדינה אחרתידי ל
  .קלהכחיש כי איים על חייו ולטעון כי רק ציטט מסעיפי החו

, אומנם כן?     האם נמתחה ביקורת על דבריו של מגל
דוברת מועצת , אמילי עמרוסי. מצד ימין... נמתחה ביקורת

כי המחנה שלהם ניצח , דבריו מיותרים טענה ש,ע"יש
אין צורך אז , כיוון שהם רוב, לים אחרותיבמ. בבחירות

הם כבר יידעו ,  אבל אם יהיה מהפך.להרוג את הבוגדים
ספר תוך ספר החוקים או מתוך מ,  הסעיף הנכוןלמצוא את

 .מציג עמדה אחרתכדי לטפל במי ש, התורה
הוא התקבל . ינון מגל איננו איש דתיכי ,     חשוב לזכור

מדיניות עותיו השל דב" בית היהודיה"שורות מפלגת ל
בתודעה כאשר גורמים מסוימים מצליחים ליצור . ימניותה

עוד , דית לבין עמדות ימניותהציבורית זיהוי בין הדת היהו
ועוד ישראלים חשים רתיעה וריחוק מהיהדות ומוותרים על 

נחוץ לנתק את הקשר , לכן. היכרות עם מורשתה ההומניסטית
  .שבין דת לבין מדינה ופוליטיקהוהמזיק המיותר 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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מדת מולכם על דוכן ועהיום אני     
 .על כתפיימוטלת  ואחריות כבדה ,זה

בי י המון תקווה בליש, באותה עת
לייצג , ו זתמכובדבמה  דרך ,שאוכל

את העקרונות שלי ואת הנשים 
הפלסטינים -הערבים, והגברים

העובדים , הישראלים-והיהודים
אמין  וכלל הציבור המ,והעובדות

 .חברתיצדק בשוויון וב, םבשלו
אני נרגשת לעמוד פה ולהמשיך     
דרכם של הגדולים מחברי הבית הזה ב

המפלגה הקומוניסטית , ממפלגתי
מאיר , ופיק טוביהחברים ת :ש"וחד

, אמיל חביבי, תאופיק זיאד, לנריו
נסקי 'תמר גוז – ויבדלו לחיים ארוכים

 . ושאר החברים,ומוחמד ברכה
ובראשי ,  כאןגאה לעמוד    אני 

 ימהדהדות מילותיהן של חברותי
, למאבק באלימות ובכל צורות הדיכוי

 ערביות ,נשים פמיניסטיות חזקות
אנחנו נהיה שם איתך על : ויהודיות

 . וקולך יהיה קולנו,הדוכן
מהעיתונאים שראיינו אותי  רבים    

 : שאלו אותי,בחודשיים האחרונים
? כנס לפוליטיקההילמה החלטת ל

ו פוליטיקה מתחילה ומסתיימת כאיל
.  וכל מה שקדם לכך לא נחשב,בכנסת

צריך , כאילו במציאות שאנו חיים בה
 .ק בפוליטיקהועסלהסביר למה ל

 ילדה שישית בין שבע ,נולדתי    
, מיס, יאב . למשפחה קשת יום,אחיות
, אלכסנדרה, י ואימ,פועל בנייןהיה 

 ,פלסטינית-ערביהאני . עובדת בביתה
, אמא,  אישה, מדינת ישראלאזרחית

 זו האין . לפרנסתי10ועובדת מאז גיל 
  ?לעסוק בפוליטיקהסיבה מספקת 

כל המקומות בין גדלתי והבנתי שמ    
 זו היא מולדתי ואין לי מולדת ,בעולם
 גדלתי והבנתי ששפתי היפה .אחרת

הפכה זרה , השפה הערבית, והעשירה
 .במולדתי ומנסים להשכיח אותה

כל כי זו שחונכה בבית  – הבנתי שאני
אדם הוא עולם ומלואו ושהשמיים הם 

י אזרחית אינ – הגבול אם מתאמצים
 יש מחסומים בדרך יוכ ,שווה במדינה

 .לעופף בשמים

, ראיתי את הסבל של העם שלי    
תחת הכיבוש , העם הפלסטיני

 גדלתי לתוך מציאות של .הישראלי
והבנתי ,  אחרי מלחמהמלחמה

 ,אל מחזיקות אותנוישרשהממשלות ב
 ואת מה שהן ,הערבים והיהודים

ערובה  כבני –" ביטחוננו"קוראות לו 
 המשרתת , ותוקפניתלמדיניות הרסנית

 .אינטרסים זרים לנו
 שלא רק אבא ,הבנתי עם השנים    

יש אלא ש, שלי עובד קשה כל היום
בקושי ש, גם רבים אחרים כמוהו
התבגרתי . מצליחים לחיות בכבוד

 , משפחותקיים קומץ שולמדתי
ממה יותר שהעושר שלהן גדול 

הפערים .  לחלום עליויםיכול שרבים
 יותר מכל .הללו תמיד זעזעו אותי

לא לעוני יש כי , העובדה אותי ההרגיז
אלא גם פנים , פנים מעמדיותרק 

את להסביר איך ניתן אחרת . לאומיות
שארבעים אחוז מהילדים , העובדה

 ?ם ערביםהעניים בישראל הם ילדי
קיימת נטייה אצל רבים לחשוב על     

אחרים . על גזירת גורלהעוולות כ
הפנות אצבע מאשימה כלפי נוטים ל

, המודרים והמופלים ,המוחלשים
העובדה אך . ולהאשים אותם במצבם

 ינן מהנשים הערביות א78%-ש
 מהנשים הערביות 40%- מועסקות ו

 אינה –ן מובטלות האקדמאיות ה
של זו תוצאה . אלא מדיניות, גורל

הלאומי , גדרימעגלי הדיכוי המ
כדי לפרוץ אותם הכרחי , והמעמדי

להבטיח שוויון אמיתי להשתחרר ו
. לנשים בכלל ולנשים ערביות בפרט

בה נשים עדיין סובלות מציאות 
הן  כשבהן מוטחת אשמהמאלימות ו

היא , פגיעה מיניתנופלות קורבן ל
 ,ניתשל תרבות כוחתוצאה 

שהגיע  ,מיליטריסטיתולית אפטריארכ
  .הזמן לשנותה

לעסוק בפוליטיקה , מבחינתי    
 ,לעסוק בשינוי המציאותפירושו 

יישם את החזון שלנו ולבנות ל
כדי שנהיה בעלי . מציאות חדשה

 עלינו לנטוע ,יםובעלות חזון אמיתי

את הדמיון שלנו בקרקע המציאות 
לאחוז  –ובאותה עת , המוצקה

ננו אפשרויות החורגות בדמיו
  .ממציאות הזאת

ולהיות היום יש לי הכבוד לעמוד     
קולם של בוחרים שהחליטו להתקדם 

 ולהתייצב במרכזה ,משולי השוליים
יש לי הכבוד . ליבה של הפוליטיקהבו

לייצג את אלה אשר נהרו לקלפיות 
התייחסו משום ש ,ביום הבחירות

עתיד כל אזרחי לעתידם ולבאחריות 
יש לי הכבוד לייצג את . נההמדי

היהודים והערבים שעדיין מאמינים 
שאפשר לבנות חלופה דמוקרטית 

בזכות כל העמים  המכירה ,ושוויונית
 העם ו שלובזכות, בחירותלחיות 

, להשתחרר מהכיבושלסטיני הפ
ולהקים את מדינתו העצמאית בצד 

 ביוני 4- הבגבולות, מדינת ישראל
  .חיתובירתה ירושלים המזר, 1967

שהוא ,     מבלי שניפטר מהכיבוש
ומבלי שניצוק , שורש רוב הבעיות

כך , "ביטחון"תוכן חדש במילה 
 ולא רק ,גישה אנושיתשתכלול 

שתקיף גם את הביטחון , צבאית
ביטחון , האישי מאלימות ומפשע

  . לא נתקדם–כלכלי ובריאותי 
 כחלק מהמיעוט הערבי שסובל ,אני    

שה שסבלה י וכא,מגזענות ואפליה
מבטיחה לפעול  –קסיזם סמגילויי 

למען יאבק א .לשינוי מציאות זו
לשוויון , ה הערביתיזכויות האוכלוסי

למען כל ילד ,  אזרחי ולאומי,מלא
ל פעא .ולמען כל עובד מנוצל, עני

למען זכותם של הצעירים והצעירות 
למען , לשוויון תעסוקתי וחינוכי

ם ולמען זכות, הזכות של כולם לדיור
ים לבנות הצעירים הערבשל הזוגות 

 בלי איומי ,בתיהם על אדמותיהםאת 
  .פחד מאובדן קורת גגבלי הריסה ו

אף כי , שה שגדלה להביןיאני א    
קח ממני את חירותי ואת יאחד לא י

יכולתי וזכותי להיאבק למען עולם 
עשיתי זאת בפעילות . יותרטוב 

ואמשיך לעשות זאת מעל , הציבורית
 .במה זו

 

 

 

 

 

 פוליטיקה, מבחינתי
  שינוי המציאות היא
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 6/ולם בע

  

ברני סנדרס מתמודד 

  ב"לנשיאות ארה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עצמאי היחיד בקונגרס הסנאטור ה

 המגדיר עצמו סוציאליסט
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, המייצג את מדינת ורמונט בקונגרס,     הסנאטור ברני סנדרס
כי יתמודד על נשיאות ארצות הברית ) 29.4(הודיע לאחרונה 

מכהן בקונגרס ס סנדר. בבחירות שיתקיימו בשנה הבאה
והוא החבר היחיד בשני בתי ,  שנים18האמריקאי מזה 

  .הקונגרס המגדיר עצמו סוציאליסט
    אף שסנדרס אינו חבר במפלגה הדמוקרטית ונבחר לסנאט 

ולגבור , הוא מקווה לזכות בתמיכת המפלגה, כמועמד עצמאי
  סנדרס. הילארי קלינטון, על המועמדת המובילה בסקרים

. מושבע איש שמאלהדוברים הבולטים בסנאט ונחשב אחד 
 כדי , שינוי משמעותיההבוחרים רוצציבור אני מאמין ש"

  ולא רק למעןםאזרחיה שהממשלה תעבוד למען
בה , דרושה במדינה זו מהפכה פוליטית. "אמר, "מיליארדרים

ישתתפו מיליוני אנשים המוכנים לקום על רגליהם ולומר 
   .הוסיף, " להביא את הרגע הזהברצוני לסייע במאמץ. '!די'

בנם של זוג יהודים שהיגרו מפולין לארצות  הוא סנדרס    
דה שכל בני בומזכיר תמיד את העו, נולד בברוקלין, הברית

   לאחר שסיים לימודי , 1964- ב .נרצחו בשואה משפחת אביו 
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        30303030%%%%- - - -  שהעלה את שכר המינימום ב שהעלה את שכר המינימום ב שהעלה את שכר המינימום ב שהעלה את שכר המינימום ב––––

  
  
  

העלה לרגל האחד במאי , ניקולאס מדורו,     נשיא ונצואלה
 ההעלאה השנייה בשנה - 30%-את שכר המינימום במדינה ב

 דולר 1,162שכר המינימום בוונצואלה יעמוד כעת על . זו
  . הגבוה ביותר באמריקה הלטינית–לחודש 

תנדב נסע לישראל וה, יברסיטת שיקגופסיכולוגיה באונ
 התחתן ,ב"לאחר שחזר לארה. שך מספר חודשיםבקיבוץ במ

ד לפרנסתו במקצועות עבשם , והשתקע במדינת ורמונט
   .ר כנגר וכעיתונאייתבין ה, שונים
 נכנס 1991-וב,  נבחר לראשות עיריית ברלינגטון1980-    ב

 את ורמונט לאחר שנבחר לייצג, לזירה הפוליטית הארצית
, 1950נגרס מאז בקוי הראשון  העצמא– בבית הנבחרים

  . 30-והראשון שהגדיר עצמו סוציאליסט מאז שנות ה
והיה " מתקדמתהשדולה ה"בבית הנבחרים הוא ייסד את     
בהן הוביל את ,  שנותיה הראשונותבשמונהר שלה "היו

 .בוש הבן' ורג'גהנשיא   השמרני שלוההתנגדות לממשל
 וניצח את מתחרהו,  התמודד לסנאט כעצמאי2006בבחירות 
 במערכת הבחירות היקרה ביותר בהיסטוריה ,יאהרפובליק

הוא הביס , 2012-ב, לאחר מכןשנים  שש .ורמונטמדינת של 
  .תי ביחס של שלוש לאחאו הרפובליקאת יריב

 הסנאטור הראשון שהודיע רשמית שייעדר יהסנדרס ה    
  שנשא ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונגרסמהנאום

  – ובמקביל ,ערב הבחירות בישראל, בחודש מארס האחרון
בדרישה כי  , החתמה על עצומה בקרב חברי קונגרסקידם

 עד לאחר הבחירות נאוםת הידחה א ר בית הנבחרים"יו
הכעיס סנדרס את , 2007בשנת , עוד קודם לכן .בישראל
ר שא כ,איאמריק-ייהודאת הממסד הוהימנית ישראל ממשלת 

ארגון "-ראניים כהאי התנגד להגדרת משמרות המהפכה
 יתא הוא מתנגד להתערבות צבאית אמריק,ככלל". טרור
וכבר , ןאפגניסטבעיראק ודוגמת המלחמות ב, לים רמעב

  . נמנה עם מתנגדי המלחמה בווייטנאם70-בשנות ה
התבלט סנדרס כשדרש לחקור ,     בתקופת המלחמה בעיראק

 כי בהדגישו, "איך נכנסנו למלחמה בעיראק ומדוע"
 .   "רס אינו יכול יותר לפעול כחותמת גומי של הנשיאהקונג"

הציג סנדרס , בזמן המלחמה בעזה, בקיץ האחרון, עם זאת
 17-ב. הבית הלבןעמדות שהתיישרה עם , עמדה מגומגמת

 – יחד עם כל שאר חברי הסנאט –חתם סנדרס  2014ביולי 
בזכותה של ישראל להגן על "חלטה התומכת צעת העל ה

ארגון , ללא כל עילה, קפת הרקטות בה פתח מתעצמה מפני
לגנות את האלימות  ",עוד הקפיד סנדרס". 'חמאס'הטרור 

 ניסוח המטשטש את העובדה כי ישראל –" משני הצדדים
  .הייתה זו שיזמה את המתקפה

 מולה יצטרך סנדרס להתחרות על –    הילארי קלינטון 
סתו  ברכה על כני–מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות 

ונותר עוד לראות אם ההתמודדות ביניהם תיאלץ , למירוץ
  .אותה לבטא עמדות שמאליות יותר כדי למשוך את תומכיו

  
  
  
  

        סנדרססנדרססנדרססנדרסהסנאטור הסנאטור הסנאטור הסנאטור כה אמר כה אמר כה אמר כה אמר 
,  בידי אחוז אחד מהאוכלוסייההמצויאיך ייתכן שהרכוש     "

הקשה  –" ?חברה האמריקאית מה90%שקול לרכושם של 
 ומועמדותגת  הצלרגל סנדרס במסיבת עיתונאים שקיים

המשק האמריקאי מבוסס על  ",לדבריו. ב"לנשיאות ארה
 אבל מזניח,  פועל למען בעלי ההוןהוא. כלכלה של נוכלים

  ".מן השורהאת האזרח האמריקאי 
 דולר 15-אני תומך נלהב בהעלאת שכר המינימום ל"    

הדגיש , "רביםכפי שדורשים איגודים מקצועיים , לשעה
סבורים שמדובר ו, יש שמזלזלים בי"יף כי והוס, סנדרס

אבל . גם בעבר זלזלו בכוחי הפוליטי. בהצגת מועמדות סרק
בהן שוכחים שניצחתי בכל מערכות הבחירות אותם יריבים 

 יים בעלמול מועמדים רפובליקאים ודמוקרט, התמודדתי
 ".נכנסנו למערכה כדי לנצח. מיליונרים ממש, אמצעים רבים



  

 7/תרבות 
 

  

  על הירושימההאטומית הפצצה הטלת לשנה  70במסגרת תערוכה לציון 
  

  

  

   קולנוע יפני המתנגד למלחמה
  
  

 קווי פעולהב) 29.4(לאחרונה דנו הברית -פן וארצותי    
המשקפים את נכונותה של , חדשים לשיתוף פעולה ביטחוני

 גדול יותר בזירה הבינלאומית יפן לקחת על עצמה תפקיד
 על רקע עלייה , זאת.עצמה האימפריאליסטיתלצידה של המ

הדיון בקווי הפעולה החדשים . של סיןהכלכלית בעוצמתה 
 שינזו ,של ראש ממשלת יפןבוושינגטון  ביקורועמד במרכז 

הפעולה החדשים מאפשרים  וויק. שבועייםכלפני  ,אבה
 החל, שיתוף פעולה צבאי נרחב מבעבר בין שתי המדינות

 אבטחתיסטיים והתקפות סייבר וכלה בבהגנה מפני טילים בל
 תינתן לשתי המדינות הזכות ,להחלטה בהתאם. נתיבי הים

שיפן תסתכן  –משמעותה  ו,"להגנה עצמית קולקטיבית"
  . ב"במעורבות בעימותים בעקבות פעולות צבאיות של ארה

  
  

ב "צפוי לשלם מחיר על כך שנעתר לבקשתה של ארה אבה    
המפלגה , מפלגתו של אבה בכנס של. לחתום על ההסכם

הוטל ספק , שהתקיים במארס,  הימניתדמוקרטית-הליברל
 ביפן רבים. ונמתחה עליו ביקורת חריפה, הסכםה בחוקיות

חוששים שממשלת אבה נוטשת את רעיונות הפציפיזם 
לאחר נכתבה ר שא, מיליטריזם שהם חלק מחוקת יפן-נטיוהא

רות שיפן חוששים מהאפשיש אף ה. מלחמת העולם השנייה
   .סיןבין ב ל"ארה תיגרר למעורבות בסכסוך רחב יותר בין

  
  

נפתחה , יפןבין ב ל"במקביל לשיחות המתנהלות בין ארה    
: עבר להירושימהמ"אביב התערוכה - באוניברסיטת תל

דימויי מלחמת העולם באוקיינוס  –חזרתו של המודחק 
 נייות ותיעוד בצילום ווידאו ארט יפפרפורמטיב ,השקט

. אשר מוצגת בימים אלו בגלריה האוניברסיטאית, "עכשווי
זיכרון ההפצצות הגרעיניות ב, בין היתר, התערוכה עוסקת

,  שנה70לפני , הירושימה ונגסאקי, ב על ערי יפן"של ארה
   .אשר גרמו למותם של מאות אלפי בני אדםהפצצות 

  
  

סרטים העוסקים בקולנוע התערוכה מוקרנים במסגרת     
על ביקורת נוקבת מותחים ה וןביפ מרדני ויוניניס, תיביקור

ן  כמה מ,בין היוצרים .המדיניות הרשמית בנושא המלחמה
, אימאמורה שוהיי: ןהבולטים והביקורתיים שבבמאי יפ

 שמונה בסדרה יוקרנו .מסומורה יאסוזו ,אושימה נאגיסה
  . שלכל אחד מהם תקדם הרצאה, סרטים

  
  

 באולם   ,18:00עה בש, יום חמישיההקרנות יתקיימו מדי     
הכניסה  .אביב-אוניברסיטת תלב, סיקוקין מיבנ', א206

  . אין צורך בהרשמהו ,חופשית על בסיס מקום פנוי
  
  

  במאי7- וב,"גשם שחור" הוקרן הסרט באפריל 30-ב    
יוקרן ) 14.5 ( ביום חמישי. "מלאך אדום"וקרן הסרט ה

, הארה קאזואו( "צבאו של הקיסר צועד עירום"הסרט 
חזירים ": במאי 28-ב. הד לנדסמןולפני כן ירצה או, )1988

ארז : הרצאה, )1961, אימאמורה שוהיי( "וספינות קרב
קבר ":  ביוני יוקרן הסרט הידוע ביותר בסדרה4-ב .דבורה

רז ' דר: הרצאה )1988, טאקאהאטה איסאאו( "הגחליליות
  . גרינברג

  
  

 את מאבק ההישרדות של רתאמ" קבר הגחליליות"סרט     ה
 ,מהלך מלחמת העולם השנייה ב4- ואחותו בת ה14בן נער 

הם חייבים . כשאביהם משרת בחזית ואימם נפגעת בהפצצה

ולהתמודד עם , האנושית העוינת להתעמת עם הסביבה
   .תמחלועם מחסור גדול במזון ו

, )2011, ניו'קאנג ג( "דרכי"  יוקרן הסרטביוני 11-ב    
הגשר על "יוקרן י  ביונ 18- ב. ר פאבלו אוטין"ד: הרצאה

. נחמן אינגבר: רצאהה, )1957, ויד ליןייוד( "הנהר קוואי
לילה וערפל ":   ביוני25-יוקרן ב הסרט האחרון בסדרה

  . ר אילת זהר"ד: הרצאה, )1960, אושימה נאגיסה( "ביפאן
  
  
  
  
  

        הסופר הקובני פדורה יבקר בישראלהסופר הקובני פדורה יבקר בישראלהסופר הקובני פדורה יבקר בישראלהסופר הקובני פדורה יבקר בישראל
 21 ,דו פדורה ישתתף ביום חמישיהסופר הקובני ליאונר    

 לכבוד ספרו בכנס שייערך באוניברסיטה העברית, במאי
עוסק ,  אשר פורסם לפני כשנתיים, הספר". כופרים "האחרון

  . מגרמניה הנאציתבגורלם של יהודים שניסו להימלט לקובה 
  
  
  
  
  

  
  

לא , 1955-נולד ב – מחשובי הסופרים בקובה –פדורה     
. המינגווייהסופר האמריקאי ארנסט ובני של הק רחוק מביתו

, אמריקאית באוניברסיטת הוואנה-הוא למד ספרות לטינו
את . וכן עסק בכתיבה ביקורתית ומסאית, עבד כעיתונאי

 שגיבורם הוא הבלש ,קנה בסדרת ספרים פרסומו העולמי
ופרסם שני קבצים של  כתב תסריטים, כמו כן. מריו קונדה

  . תו תורגמו לעשר שפוספרי. סיפורים קצרים
בין היתר , פדורה זכה במולדתו ומחוצה לה לפרסים רבים    

. איגוד הסופרים הקובני ושל של איגוד העיתונאים של קובה
" המינגווי, אדיוס: "רק אחד מספריו תורגם לעברית

הספר פורסם בהוצאת ספרי עליית הגג ). טל ניצן: מספרדית(
   .וידיעות ספרים

שעה ביתקיים באוניברסיטה העברית החל ש ,יום העיון    
 ,רקע ההיסטורי לספריו יעסוק בכתיבתו של פדורה וב,10:00

בשעה ,  של יום העיוןרוןבחלקו האח. ובייחוד ספרו האחרון
הכנס יתקיים .  הסופרשיח בהשתתפות-ייערך רב, 17:45

  .הכניסה ללא תשלום. 3001בבניין רבין שבהר הצופים בחדר 



    במאבק
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  קטע מטקס הזיכרון שנערך למרגלות האנדרטה

  
בשבת נערך , שבהרי ירושלים הצבא האדוםשם -עלביער     

מאות .  שנה לניצחון על גרמניה הנאצית70טקס לציון ) 9.5(
וגדשו את , ערבים ויהודים, הגיעו מרחבי הארץבות ר
יער שמונה שוטרים ב פשטו ,לפני שנפתח האירוע. פארקה

 משום שהם ,"באו לברר מה קורה"-ש, ים בנשק רבדמצוי
ומעים מוסיקה ערבית ורואים דגלים אדומים רבים ש"

, הטקס, חרף הפרובוקציה המשטרתית". מתנופפים באוויר
  .בהצלחהעבר ,  שנה65הנערך במקום זה 

, ר אפרים דוידי"ד,  המנחהללאחר דברי הקדמה קצרים ש    
ות של  מיליון הקורבנ50עמד דקת דומיה לזכר הקהל 

האזרחים וכל , הפרטיזנים, לרבות החיילים, המלחמה
 ותרגלמהונחו זרים ללאחר מכן . הנרצחים והמושמדים

 מטעם תנועת ,לזכר חיילי הצבא הסובייטיהאנדרטה 
המפלגה הקומוניסטית הישראלית , הידידות עם עמים

החזית , )י"בנק(ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי , )י"מק(
ארגון בוגרי הלימודים , )ש"חד(ם ולשוויון הדמוקרטית לשלו

  .פעילים ו,המועצות-במוסדות להשכלה גבוהה בברית
, כ איימן עודה"ח, ש"ר הרשימה המשותפת ומזכיר חד"יו    

תבקש מהניצחון על נשא דברים בעצרת ואמר כי הלקח המ
. הוא הצורך להיאבק בפאשיזם ובגזענותגרמניה הנאצית 

כרונות מחג הניצחון י העלתה זכ לשעבר נינו אבסדזה"ח
משה ' פרופעוד דיברו . תה גרוזיהרץ הולדהסובייטי בא

ר "דכ "בירושלים וחצימרמן מהאוניברסיטה העברית 
 ).ש ברשימה המשותפת"חד( מערוף-עבדאללה אבו

 הזמרת נגה אשד במחרוזת בתכנית האמנותית נטלו חלק    
פה השחקנית אולגה פראזניק בשני קטעים בש, שירים

  .המשוררים איתן קלינסקי ויוליה גרבוזו, הרוסית
  
  
  
  

 לחברנו יואב גולדרינג
  

  

 שתתפים באבלך הכבד עם מותמ

 מךא
  
  
  
  

  אביב-י בתל"סניף מק

 סיור הזדהות עם תושבי סוסיא
 מזמין לסיור היכרות והזדהות "בצלם"אדם הארגון זכויות     

, ןשבדרום הר חברו, עם תושבי הכפר הפלסטיני סוסיא
הסיור יערך ביום . עליהם סכנת גירוש מכפרםמשמרחפת 

 .  בשעות הבוקר, במאי15, שישי הקרוב
תושבי ח׳ירבת סוסיא עומדים בפני סכנת גירוש מיידי     

הכפר בתי ץ איפשר למנהל האזרחי להרוס את "לאחר שבג
עוד לפני שיכריע בעתירת התושבים נגד פסילת תכנית 

 הם יוותרו ,אם יהרסו את בתי התושבים. המתאר שהגישו
הצטרפו למאבק ועזרו . "ללא קורת גג בתנאי המדבר הקשים

היציאה מרכבת צפון . נמסר מבצלם, "למנוע את הגירוש
  . 15:00שעה בחזרה מתוכננת . 10:00בשעה , אביב-בתל

  http://tinyurl.com/susia2015 :האירוע בפייסבוק    
  

 במאבק תפקידם של ארגוני עובדים
  לצמצום פערי השכר המגדריים

לתפקידם של ארגוני העובדים במאבק המוקדש מפגש     
מפגש . אביב-לצמצום פערי השכר המגדריים יתקיים בתל

 – כוח לעובדים" ביוזמת הפורום הפמיניסטי של ,הלמידה
לקידום שכר  – שוות ערך" ופרויקט "ארגון עובדים דמוקרטי

, "האב"-ב, 19:00בשעה ,  במאי13, 'ד יתקיים ביום ,"שווה
  . 7קומה , 55דרך בגין 

פערי שכר "    יעל חסון ממרכז אדוה תרצה במפגש על 
, ד דנה נאור"ועו, "רקע ומגמות בארץ ובעולם –מגדריים 

תציג את , מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים
יתקיים דיון פתוח על , לבסוף. המסגרת המשפטית של הדיון

  .בהנחיית יעל וולפנזון" כוח לעובדים"רגון תפקידו של א
  
  
  
  
  
  
  
  

  מועדון הגדה השמאלית
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  20:00שעה ב,  במאי21', ביום ה

  הצגת היחיד
  

  "ינינה"
  אשרוב-בלהה מס: כתיבה ומשחק, בימוי

  
 ,כוללת קטעים מרשימות של ינינה אלטמןההצגה 

שנים מאז ילדותה במחנה ריכוז ובפעילותה ארוכת ה
 .וזכתה בשבחים, למען זכויות האדם

  

   שקל20: נוער וסטודנטים;  שקל40: דמי כניסה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שנה לניצחון על הנאצים 70חגיגות לציון 


