
  

  
  
 

שיטתיים  עינוייםקשה של תמונה 

 בישראל נחשפה בוועדת האו"ם

  שאמורה לאכוף איסורם
  

  

ים ים ופלסטיניזכויות אדם ישראלי ם של ארגוניהנציגי    
וועדה נגד ה ם בז'נבה שלבדיוניהשתתפו בשבוע שעבר 

הגוף שאחראי על ישום האמנה  – או"םשל העינויים 
שלקחו גי משרד המשפטים נצי. הבינלאומית נגד עינויים

רצונה של הוועדה על ראשי הצהירו בפני  חלק בדיונים
החוק  ,לדבריהםחוק נגד עינויים. מדינת ישראל לחוקק 

נגד הציבורי הוועד  מנכ"ליתשלבי גיבוש סופיים. בנמצא 
חלק גם היא  שלקחה ד"ר רחל סטרומזה, בישראל עינויים
עבירת  זו להפליל אתהחלטה  על", בירכה בדיונים

צעד חשוב ביותר בהכרה במוחלטות האיסור  והעינויים. זה
  ". על עינויים

שנעצרו אך יחד עם זאת ידוע למאות אלפי הפלסטינים     
ה והמודיעין השונים של ישראל ירקמנגנוני החב ונחקרו

כי עינויים הם חלק בלתי נפרד  ,בעשורים האחרונים
ם. לכן, ארגוני ממגעם עם חוקרים, שוטרים, חיילים וקציני

בים החליטו להגיש ם רים ופלסטינייזכויות אדם ישראלי
לוועדה של האו"ם "דוחות צללים", המספקים תמונה 

ישראל הרשמית. דוחות אלו  העבירהאחרת מזו ש
שמירת זכויותיהם של היעדר המתארים תמונה קשה של 

  רים.ינחקרים, עצורים ואס
הוגשו  כהעד שה בדיוני הוועד ר סטרומזה הדגישהד"     

לא נפתחה אך  ,רבנות עינוייםויותר מאלף תלונות של ק
לדבריה "הגיע  .בנושא עינויים אפילו חקירה פלילית אחת

ח ישים להם סוף". לכך התייחס הדוהזמן לחוקק חוק ש
ם שאסף שנכתב על בסיס נתונישמסר  "יש דין" לוועדה, 

ם בינלאומיות הקליניקה לזכויות אד בעזרת הארגון
  . באוניברסיטה העברית

ישראל נמנעת  מדינת  כי ומדגיש שב של יש דיןח דוה    
 ראויירה אפקטיבי, שיוכל לחקור באופן מיצירת מנגנון חק

חשדות בדבר הפרת דיני המלחמה או בדבר עינויים מהיר ו
נייר העמדה כולל  .אכזרי, בלתי אנושי או משפיל או יחס

מספר המלצות שישפרו באופן מהותי את מנגנון החקירות 
חקיקה נגד עינויים ופשעי , ביניהם שילוב של הצבאי

  חקירות   של    מידית  פתיחה ו   הישראלי   בדין   מלחמה

  

יטה של עינוי מקובלת בישראל: אילוץ הנחקר לשהות בתנוחה ש

ב על כיסא על גבו המכונה "בננה": תנוחה בה המעונה שכו

ומקופל לאחור, כשראשו מאולץ לגעת ברצפה וידיו ורגליו 

  אזוקות יחד (מכופף כמו בננה). כך במשך שעות רבות.

  
או יחס אכזרי, בלתי פליליות בעקבות תלונות על עינויים 

בישראל על הממשלה  ,לדברי הארגוןאנושי או משפיל. 
המתאים אדם להקצות את המשאבים הכלכליים ואת כוח ה

  .  וכדי לעמוד בהמלצות אל
(ארגון סיוע לפליטים  עו"ד מיכל פינצ'וק, מנכ"לית א.ס.ף    

וח הצללים של את דהציגה בז'נבה  ,ומבקשי מקלט בישראל)
הגוף היא  ועדת האו"ם נגד עינוייםהיא הזכירה שו. ארגונה

ישום האמנה הבינלאומית נגד עינויים, שסעיף יאחראי על ה
בחובה לפצות ולשקם קורבנות עינויים.  דשלה מתמק 14

עינויים? במהלך  למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים"
שש השנים האחרונות אנו פוגשים בעבודתנו נשים וגברים, 

עינויים שעברו התעללויות מיניות ואונס קשים ביותר,  ניצולי
בות עור ימים שלמים, עברו צרי נכבלו בשלשלאות ונתלו

גם הטלת מומים  אוכל, שתייה ושינה, כמו תמניעוחשמול, 
את החובה של  הדגישההיא ", באיברי המעונים ואף קצירתם

פליטים שנכלאו במחנות עינויים בסיני בדרכם  ישראל לשקם
  לישראל.

  2016 במאי 11, 18 גיליון   
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 דבר המפקחת על הציבור
הציבורי כלפי הבנקים הקצין בשנה האחרונה, הוא  השיח"

  .צריך להיות מאוזן יותר"
המפקחת על הבנקים בבנק ישראל,  חדוה בר,(  

)21.4לשעבר בכירה בבנק לאומי, "כלכליסט",   
  

  

 

  ,אנטישמיות וציונות
        

מפלגת ם במהתבטאויות של בכיריהתקשורת גועשת   
, ורבים טוענים שמדובר באנטישמיות. הבריטית לייבורה

יום  בסמיכות בנוסף אנו נמצאים בתקופה בה מצוינים
כרון לשואה ולגבורה והחגיגות להקמת המדינה, כך יהז

 שהגיע הזמן לדבר על הקשר בין השניים.
 ותאמירב היא לבדוק האם אכן מדוברהראשונה המחשבה   

יש  הלאמירות האל מלמדת כיהבדיקה ת. ואנטישמי
מקבילות מקומיות. ראש עיריית לונדון לשעבר, ליווינגסטון, 

של ליווינגסטון אף טען זאת. אין הבדל גדול בין אמירתו 
את היהודים  פלשתינהשהיטלר תמך בציונות כדי לגרש ל

רק לגרש היטלר  כוונתו של בדברלבין האמירה של נתניהו 
  )...מופתיה את היהודים (עד לפגישתו עם

אמירות הקביעה שאלה אם נקבל את  פילואך א
הם . יהןבעקבותשמחה של רבים אנטישמיות, מתמיהה ה

. אפשר זועקים בשמחה "אנטישמיות" כמוצאי שלל רב
שלהם לטעון, שהמחאה נגד הכיבוש  ניסיוןלהבין את ה

זרים, אבל לא ברור  מניעיםנובעת מ הצבאת של והברוטאליו
 י תופעות כאלו. ה על גילומדוע יש בהם שמח

אם כבר מדברים על אנטישמיות, הרי ועוד נקודה קשורה: 
מדינת ישראל היא, כנראה, המקום היחיד בעולם בו אסור 

 כאשריהודים נעצרים ו ;יהודים ינםאשליהודים להתחתן עם 
נוכח המלחמות  .הם מתפללים בדרך שלא נראית לשלטונות

המקום הכי  ינהשראל אי התכופות והעימות המדמם, כלום 
להגברת  םגור הכיבוש המתמשך ?פחות בטוח ליהודים

האחר. ולחוסר סובלנות כלפי  , לגזענותהקיצוניות הדתית
ליווינגסטון היו שתי בנות זוג יהודיות. לראש עיריית לונדון 

עדיף לא לתאר מה היה קורה, אם לראש עיריית ירושלים 
 וסר עליהם להתחתןהייתה בת זוג לא יהודיה. החוק היה א

תה אוסרת עליהם להגיע לאיצטדיון של י, והמשטרה היבארץ
 בית"ר ירושלים מאימת הקהל.

קורבין יוביל את הלייבור לשלטון  הלוואי שג'רמי  
בכיוון הנכון, של  ישראלבבריטניה, ויוביל את הלחץ על 

הפסקת הכיבוש, קבלת האחר, ושוויון מלא בין כל האזרחים, 
  אנטישמיות.שניתן לכנות תופעות  בקרבנוצו כדי שלא יצו

 

  יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

 
 העונש למי שלא מציית למורשת בוז'י

חבריי בשמאל, אתם יכולים לרקוע ברגליכם ולצלוב את "
על נס את איימן עודה כתחליף  מנהיג האופוזיציה ולהעלות

        ."אותנטי. זה בסדר. אתם תישארו עם עודה בפינה
)21.4(דרור אידר, "ישראל היום",   

 

 עבדים היינו? 
 עובד אריתראי שהועסק יותר מחמש שנים בניקיון מגדלי"

חברת בר  - מגורים, על ידי חברות קבלן תבע את המעסיקות 
שפיטרו אותו עקב  -ופי.סי.אס פארקינג  ניהול מגדלי יוקרה

הבריח,  יציאתו לחופשת מחלה, לאחר ששבר את עצם
ה ההעסקה שלו כלל התחייבות שלא להיות בשעה שחוז

בהסכם ההעסקה נכלל נספח "סל מיוחד" הכולל:  .חולה
 (...)שמירה על רכוש וציוד המעביד ומניעת נזקים לרכוש'

אי־היעדרות מהעבודה לרבות היעדרות ללא אישור, היעדרות 
. העובד 'עקב תאונת עבודה וכדומה עקב מחלה, היעדרות
  ".חולה ורש שאסור לו להיותמציין כי נאמר לו במפ

)27.4("דה מרקר",    

 

 ההצדקה לפיטורי אלפי עובדים בחברה רווחית
"חברה צריכה להסיט מדי פעם משאבים, ובאינטל מהלך 
כזה נוגע לאלפי עובדים. זה לא דבר חדש, זה חלק מלפעול 

  כחברה גדולה".
סגן נשיא לשעבר באינטל העולמית,  ,דדי פרלמוטר(  

)21.4 "כלכליסט",   
 

 פורסם ערב חג החירות
אני חושבת שהצבא משתמש בי כדי להראות לצעירים "

משלם מחיר כבד. תראה,  אחרים שמי שמדבר על הכיבוש
 שבר בסוף, אבל הםאני לא חושבת שהצבא מאמין שאני א

מקווים שאם ילחצו עליי אז אולי אלך לקב"ן ואוותר על 
צבא יחצ"ן אידיאולוגית. אם היה ל ההכרה בי כסרבנית

כבר, כי תראו  הוא היה אומר להם 'תנו לה פטור –מוצלח 
איזה רעש היא עושה בינתיים והרבה צעירים שומעים על 

כל הזמן אומרת לעצמי שמתישהו ישחררו אותי, הרי  זה'. אני
  ".לא אבלה את כל חיי בכלא

)20.4(סרבנית הכיבוש תאיר קמינר, "לאשה",   
 

 מיטות או מיתות
אך  .לשר הפופולרי ביותר בממשלההפך ן ליצמ"יעקב 

דווקא בשל יוזמותיו הרבות, צורמת שתיקתו בכל הנוגע 
בישראל. מאז החל ליצמן  לשיקום תשתית האשפוז

, 2009-בתפקידו, בקדנציה הראשונה שלו במשרד הבריאות ב
. כדי לשחזר את היחס שהיה בין 5%-ב מיטותהשיעור  ירד

יש  2005ז כפי שהיה לפני גידול האוכלוסייה למיטות אשפו
מיטות. אך בשנה האחרונה  1,900צורך בתוספת מיידית של 

  מיטות". 26נוספו, על פי דו"ח משרד הבריאות, 
 (ד"ר זאב פלדמן, יו"ר ועד רופאי בי"ח שיבא, 

  )26.4"הארץ", 
  

  

  שלי בעד בוגי שבעד הכיבוש...
 [שר הביטחון משה 'בוגי'אמנם בר פלוגתא פוליטי, אבל "

 משקף באופן הכי מדויק וצלול את האתוס המכונןיעלון] 
המשותף של כולנו, במדינה שלנו, תחת פיסת השמיים 

  ."התכולה שמעלינו
)8.4המחנה הציוני, הודעה לעיתונות, , (ח"כ שלי יחימוביץ'  



  

 3/  כיבוש   
 

  בהתקפהסיפוחיסטים 
 להחיל את החקיקהרוצה השרת המשפטים איילת שקד על מטרותיה של 

ןראיון עם ח"כ יוסף ג'בארי –הישראלית על המתנחלים 
שרת המשפטים איילת שקד הודיעה בשבוע שעבר כי היא     

ה לקדם, יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, מתווה בדעת
כלומר, על  –שים להחלת החוק הישראלי על השטחים הכבו

המתנחלים הישראלים בשטחים הכבושים. לפי המתווה 
שרת בכנסת המאודון בכל חקיקה תהמוצע, ועדה קבועה 

על השטחים הכבושים  ותהקבע האם יש להחיל אתו
מטעם צו אלוף מרכז, שהוא, כידוע, הריבון  באמצעות

  בשטחים. הכובש הישראלי 
ת החוזרים של חברי יוזמה זו באה להחליף את הניסיונו     

את החקיקה המחיל את "חוק הנורמות"  חוקקהבית היהודי ל
זו של . במקום דרך באופן ישיר הישראלית על השטחים

חקיקה, מציעה שקד את המתווה, שלמעשה כובל את הדרג 
אוטומטית של החקיקה הישראלית -ה חציחלהצבאי לה

  שטחים שלא סופחו לישראל.ב
זכויות האזרח, שהגיבה ליוזמת ללפי האגודה הישראלית    

המתווה החדש שמציעה שרת המשפטים איילת שקד "שקד, 
על המתנחלים בשטחים מהווה  להחלת החקיקה הישראלית

המשך של מיסוד שתי מערכות חוק נפרדות ומפלות למעשה 
ליהודים ולפלסטינים בשטחים הכבושים. במשך חמישה 

האוכלוסייה  עשורים הלכה והעמיקה האפליה השיטתית נגד
דיני תעבורה,  –הפלסטינית, והיא נוגעת לכל תחומי החיים 

 .תכנון ובניה, חופש התנועה ועוד הדין הפלילי,
כביכול, ריבונות המפקד הצבאי חלה על כל שטחי הגדה "    

מתוקף היותם שטח כבוש. אלא שבפועל, חוק צבאי ופוגעני 
ות חל על הפלסטינים, בעוד המתנחלים נהנים מהזכוי

ומהזכאויות שמעניק החוק הישראלי. המתווה של שקד 
חושף את מראית העין של ריבונות המפקד הצבאי על כלל 
תושבי הגדה, וממסד עוד יותר את האפליה ואת ההפרדה על 

 ."לאומי-בסיס אתני
יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה שוחחנו עם ח"כ     

, ועל המשמעויות על המהלך של שקד, המשותפת)
  . ליטיות הרחבות שלוהפו

  
         יוזמה זו?יוזמה זו?יוזמה זו?יוזמה זו?שקד שקד שקד שקד     מקדמתמקדמתמקדמתמקדמתמדוע דווקא עכשיו מדוע דווקא עכשיו מדוע דווקא עכשיו מדוע דווקא עכשיו 

נראה לי שהתזמון של ההצעה אינו מקרי, שכן אל מול "     
היוזמה הצרפתית לכנס ועידה בינלאומית שבבסיסה פתרון 

המדינות, שקד מבקשת לאותת שפתרון זה אינו מקובל שתי 
על הממשלה ושמדינת ישראל נמצאת במקום אחר לגמרי 

. בולטת כלומר, מתנגדת לכל יוזמה מדינית – הבעניין ז
בהקשר זה שתיקתו של ראש הממשלה, שיש לפרש אותה 

, רק שהוא נמנע מלתמוך בו של שקד כמעין הסכמה לרעיון
  ."ת עם הקהילה הבינלאומיתבמפורש כדי לא להתעמ

  
 מה זה אומר על המטרות ארוכות הטווח של הימין?מה זה אומר על המטרות ארוכות הטווח של הימין?מה זה אומר על המטרות ארוכות הטווח של הימין?מה זה אומר על המטרות ארוכות הטווח של הימין?

של  העקביתהאידיאולוגיה  ההצעה של שקד מבטאת את"    
 בגדה המערבית Cלספח את אזורי ת החותרהבית היהודי, 

לישראל ולהשאיר סוג של ניהול עצמי מצומצם לפלסטינים 
  אינה  נתניהו  שלת ממ אמנם   הגדולות.  הפלסטיניות  בערים

 ח"כ יוסף ג'בארין
 

אך בפועל היא מיישמת  ,סכסוךלפתרון זו כ מציגה תכנית
משרים  על כך. אנחנו שומעים של סיפוח זוחלברור  מתווה

הצעה  המטרה שלמרכזיים בליכוד וגם משרי הבית היהודי. 
לסגור כל אופציה לפתרון שתי  היא מהלכים דומיםשל זו ו

צד בת האפשרות להקמת מדינה פלסטיני המדינות ולסכל את
קטסטרופלית  תהיה משמעותזה למהלך כמדינת ישראל. 

העם ו של דיכויוהיא תנציח את הסכסוך ואת  ,לשני העמים
 הפלסטיני. 

נתניהו שמדינת ישראל לא תוותר על רמת  לאחרונה הכריז     
של בעצם לבטא אותן כוונות  שואפתהצעת שקד  .הגולן

נוסח גם כלפי הגדה המערבית. פתרון נצחים' סיפוח ל'נצח 
מיליוני ישראלים שולטים במיליוני פלסטינים  שקד, לפיו

 תפקדוי ותוהערים הפלסטיני משוללים זכויות בסיסיות,ה
יהיה משטר אפרטהייד. מדינות העולם לא  בנטוסטנים,כ

מהלך לכן  .ובטח גם לא הפלסטינים ישלימו עם מציאות כזו
בין ישראל לפלסטינים אבל  הלאומיימות עה כזה יחריף את

  . "ה הבינלאומיתיגם בין ישראל לקהילי

 נמרוד פלשנברג
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות יינים לקבל בדואר רגילהמעונ

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 



 4/ יום הניצחון

"מתוך עמוד הפייסבוק של "הבריגדה התרבותית

  סבא שלי ניצח את הנאצים
  יוזמה חדשה מפיצה את סיפורם של חיילי הצבא האדום לציבור דובר העברית

  

שובצו לתוך ובערב שאחריו ) 4.5בערב יום השואה (    
מזמינים ניצולי שואה לחלוק את ה ,מפגשי "זיכרון בסלון"

 –, גם מפגשים מסוג קצת אחר חוויותיהם מול קהל צעיר
סיפרו "מבצע וטראן" בו חיילי הצבא האדום שלחמו בנאצים 

, לרוב ברוסית עם תרגום ם משנות המלחמהאת סיפוריה
 –" 1.5. זו יוזמה של "הבריגדה התרבותית" ו"דור לעברית

התארגנויות של צעירים יוצאי ברית המועצות שמטרתם 
  ר הישראלי. לציבו הסובייטית להכיר את התרבות

  

, הקימה "הבריגדה" אתר אינטרנט למפגשים בנוסף    
מהפרספקטיבה  חמת העולם השנייהמוקדש לסיפור מלה

. האתר כולל סיפורי גבורה של לוחמים יהודים הסובייטית
והסברים על משמעותן , בא האדום, מילון מונחים בנושאצב

ם של המדליות השונות שהפכו להיות הדבר המזוהה ביותר ע
  טראנים. ויום הניצחון והו

  
  

הזמינו  במאי, 9-ב ציינולקראת יום הניצחון על הנאצים ש    
ללכת  רוסיתדוברות ממשפחות  צעיריםבפייסבוק היוזמים 

לשאול  על חוויותיהם במלחמה, ולדבר עם סביהם וסבותיהם
תמונות ואז לפרסם את הסיפור בפייסבוק עם  שאלות,

פורסמו ת סיפורים נאספו ו. ואכן עשרומתקופת המלחמה
  (ר' מסגרת). ממהלך זה כתוצאה

  

יה, ישל סיפור מלחמת העולם השנ מאיר פן הפרויקט    
מוצגת  בציבור הישראלי. השואה נדחק לשולי התודעהש

בראש ובראשונה כסיפור של קורבנות  בשיח הפוליטי הציוני
ומדגישה את הפרטיקולריות של החוויה היהודית. מבצע 

 א האדום, מספרבצבאת תפקידם של יהודים  מדגישהוטראן, 
ניית הפ .כסיפור של מאבק נגד הנאציםר המלחמה את סיפו

את הפן האוניברסלי  ההזרקור לתפקיד הצבא האדום מדגיש
  של המלחמה בנאציזם, מעבר לסיפור היהודי. 

  

עוסקת במלחמת ה מערביתהתרבות ה כי העירחשוב ל    
ראל, מתמקדת בחוויה ביש ומשווקתה יהעולם השני

האירוע השגור,  הישראלי יהאמריקאית של המלחמה. בדימו
ניצחון על הנאצים הוא יום הפלישה לנורמנדי, המכריע ב

 שחרוראו  ולאו דווקא ניצחון הצבא האדום בסטאלינגרד
  במלחמה. חיילים ידי אותו צבא שאיבד מיליוניבברלין 

 הבסת הנאציזםתפקידה המרכזי של ברית המועצות ב    
מוזנח בישראל, ועל כן פרויקט זה, בו צעירים ממשפחות 

 מספרים את סיפורי המשפחותיוצאות ברית המועצות 
שלהם, הוא תרומה חשובה לזיכרון המלחמה, השואה, 

  שיזם. אוניצחון הכוחות המתקדמים על הפ
  

 נ"פ
        

  נובסקי על סבה, יצחק (יסאק) רנטראלנה רומ
  

ויס מיד עם תחילת המלחמה, כמה רגעים אחרי סבא שלי ג    
ירות . באחת העצ22שסיים את לימודי ההנדסה שלו, בן 

 סבתא וסבא שלי נישאו. ,בדרך לעיר גרוזני
פרונט, -שתתף בפריצת המיאוסהוא ה סבא נלחם בקווקז.    

גבתה  בקרב זהקו ההגנה המבוצר של הגרמנים. רק הלחימה 
ה סבא (כמו בוגרי . את הלחימנפגעים 800,000-כ

זמן הלחימה, תחת אוניברסיטה טריים רבים) החל כטוראי, וב
ת קיבל דרגו ,שדרת הפיקודמותה של כמעט כל אש, עקב 

 דיוויזיה השנייה.ב חי"רקצונה ואת הפיקוד על פלוגת 
בין המדליות הרבות של סבי, נמצאת גם המדליה על אומץ     

המועצות על מעשי המדליה הגבוהה ביותר שניתנה בברית  -
אומץ וגבורה אישיים. אותה קיבל על כך שהוציא על גבו 

שעוד נותרו  יליותחת ירי חבר פצוע מהאש, ואז חזר לחי
בהמשך הקרב הוא נפצע ממוקש וכמעט איבד את  בחיים.

רגלו. עזר לו לזחול אחורה חברו בוריס סולודאר, שנהרג 
 בהמשך בלחימה.

סבתי רחל (ליל'ה) זקון, כשקיבלה מכתב על הפציעה,     
ק"מ. נסעה ללא כסף  4000-נסעה אליו כל הדרך מטשקנט כ

או תכנית. למזלה ברכבת חלקה קרון עם חיילים שהרגע 
גויסו, אותם האכילו חינם והם חלקו את מעט האוכל איתה. 
אולי כי גם הם חלמו שאם יקרה להם משהו, האהובה תיסע 

ה. היא מצאה אותו לחפש אותם בין המיטות דרך כל המדינ
 שם, בין אלפי הפצועים.

  על המבט שלו כשראה אותה דיברה שנים אחרי.    
  

אתר אתר אתר אתר בבבבוק "הבריגדה התרבותית" ווק "הבריגדה התרבותית" ווק "הבריגדה התרבותית" ווק "הבריגדה התרבותית" ובבבבעמוד הפייסעמוד הפייסעמוד הפייסעמוד הפייסבבבב    - - - - נוספים נוספים נוספים נוספים     סיפוריםסיפוריםסיפוריםסיפורים
http://www.mivtzaveteran.com//// 
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 5/ חינוך
 

  חינוך למען 

  שני העמים
  

החינוך בונה את עתידנו, על כן עלינו 

בניית להתגייס, יהודים וערבים כאחד, ל

רחבות העוסקות  תכניות לימודיות

 במיגור הגזענות והנחלת הדמוקרטיה
  

  עימאד ג'ראיסי מאת
 

השתנתה מאז קום  מציאות החינוך הערבי בישראל לא    
לימוד, ללא שילוב ההכתבה מלמעלה של תכני ההמדינה. 

מספיק של אנשי מקצוע ערבים, היא תופעה מובהקת 
ניות תכבמיוחד בו, מתמשכת בכל ענפי החינוך הערביו

, היסטוריה זרחותא –" מקצועות מעצבי זהות"של  הלימוד
באמצעות למערכת החינוך הערבי.  ותהמיועד ,אוגרפיהיוג
, מערכת החינוך למעשה האלכני הלימוד של מקצועות ת
כמו גם תכנים , ושוויון חינוך לערכי דמוקרטיה דירהמ

  לימודיים שמפתחים זהות ערבית במערכת החינוך בישראל. 
מערכת החינוך בישראל מעודדת באופן כללי ניתן להגיד ש    

ות מוצהרות של אפליה נגד קבוצת מיעוט ושל קפרקטי
 .היהודים -  העדפה ברורה של הקבוצה האתנית השליטה בה

כי מערכת החינוך  ,קרים רבים שנערכו בתחום עולהממח    
ולחינוך  בתופעת הגזענותלמאבק אינה "בשלה"  בישראל

אמנה שלוש סיבות באמצעות תכניות הלימוד.  לדמוקרטיה
 מרכזיות לכך.

מקצועות מעצבי הלימוד בתכניות הסיבה הראשונה היא ש    
. אינן מייצגות את המיעוט הערבי בבתי ספר עבריים זהות

במילים אחרות, תכניות הלימוד בחינוך העברי אינן מחנכות 
להכרת האוכלוסייה הערבית, מציאות חייה והנרטיבים 

ם שלה. בנוסף, למידת השפה הערבית עדיין אינה יההיסטורי
 מוגדרתד בחינוך העברי, למרות שהיא חובה בתכניות הלימו

, ולמרות המרכזיות של לימודי כשפה רשמית במדינה
אינן  עצמן תכניות הלימודגם  .ת בבתי ספר ערבייםהעברי

 ינןואנוגעות או דנות במורכבות שבחברה הישראלית 
מושג  .את הקבוצות השונות באופן שוויוני והוגןמשקפות 

הגזענות כמעט ולא קיים בתכניות ובספרי הלימוד, גם לא 
במקצועות מעצבי זהות. כהשוואה, במדינות אחרות בעולם, 

וקנדה, תופעת הגזענות נלמדת כחלק מתכניות  כמו בריטניה
 הלימודים.

, ינוך נגד גזענותיה להיעדר בשלות היא שהחיהסיבה השנ    
תהליך כלל בלא נ כן נעשה,בתכניות המצומצמות בהן הוא 

הוליסטי לחינוך לערכי הדמוקרטיה ואינו משתלב בכל 
רוב תכניות  .מרכיבי התהליך החינוכי במערכת החינוך

בקרב בני  ים המיועדות להיאבק בתופעת הגזענותהלימוד
  ינוך. הן קצרות טווח ואינן מחייבות את כלל מערכת הח נוער

  
  

המוקדשים לתחום זה קטנים ואף זאת ועוד, המשאבים 
 זניחים.

לימודים במערכת החינוך בהסיבה השלישית קשורה     
לחינוך לזהות ערבית  ת לימודוהעדר תכניהערבית עצמה, וב

הלימוד בבית הספר, התלמיד  ותשנ 12: במהלך רכת זומעב
הערבי אינו לומד מספיק על זהותו הלאומית, והחינוך 

החברה הערבית  להערבית אינו נותן מענה לצרכים ש בחברה
מגדירה אותם. כלומר, התלמידים הערבים לומדים  כפי שהיא

על היהודים, אך לא מספיק על עצמם. לעומת זאת, היהודים 
 ערבים.לומדים על עצמם ומעט מאוד על ה

ככלות הכל, בשל ההפרדה הקיימת בין יהודים לערבים     
במערכת החינוך בישראל, הצורך בבניית תכניות לימוד 

בנושא החינוך לערכי  רחבות, מקיפות וארוכות זמן
המצב הקיים  נובח. הולךוהדמוקרטיה ונגד גזענות מתגבר 

מערכת החינוך בישראל,  ומשום שהחינוך נתפס כ"תעשיה ב
יהודים וערבים כאחד, חייבים להתגייס למען  ,עתידית", אנו

בניית תכניות חינוכיות רחבות ומקיפות העוסקות במיגור 
טוב יותר לשני העמים,  תופעת הגזענות, כדי להבטיח עתיד

  הערבי והיהודי.
  

  בחינוך  בעל תואר שניהוא  עימאד ג'ראיסי
 , מתגורר בנצרתאוניברסיטת חיפהמ

  

סכסוך עבודה במכללה האקדמית 

אשקלון ; הסגל המנהלי התאגד 

  יפו-במכללה האקדמית ת"א
 

 המאגד ,אשקלון האקדמית במכללה האקדמי הסגל ועד    
 לעובדים כוח וארגון ,במכללה הזוטר והסגל הבכיר הסגל את

 לסכסוך הרקע .במכללה עבודה סכסוך על השבוע הכריזו
 לעובדים בכוח להכיר המכללה הנהלת של הסירוב הוא

 .הזוטר ההוראה סגל של היציג כארגון
 יותר– ותלהתארגנ הצטרפו מרצים 300-מ מחציתל מעל    

 סיטפ  יג.יצ כארגון בוועד להכיר כדי הנדרש מהשליש
 כבר ההנהלה לידי הועברו אף בארגון החברות

 בשלושת כי ,לעובדים כוחמ נמסר עוד .2016 בפברואר
 העובדים ועד מפניית ההנהלה התעלמה האחרונים החודשים

 לאחר שבוע ,ובמקביל בחוק כנדרש ומתן משא לתחילת
 ממובילי שניים זומנו ,להנהלה והצגתו הוועד בחירת

 יוםק ללא וזאת משרתם מצוםצ לפני לשימוע ההתארגנות
  רש.כנד הוועד עם היוועצות חובת

 בבאר לעבודה האזורי הדין בית קיים האחרון באפריל 18-ב
 ציגי כארגון בו להכרה לעובדים כוח שתבבק דיון שבע

 נמסר לעובדים מכוח .לפסיקה ממתינים והצדדים ,במכללה
 בשל הדין לבית ופנינו ,חירום מצב הוא במכללה המצב" כי

 ,מענה צריכים העובדים אבל ,שלנו ביציגות בטוחים היותנו
  ם".בצעדי לנקוט חייבים היינו המכללה התנהגות נוכחו

 היה במאי 1-ב ינתיים נמשכת ההתארגנות במכללות.ב    
עובדות הסגל המנהלי  110יציג בקרב הכוח לעובדים לארגון 

במכללה האקדמית תל אביב יפו. זה הסגל השלישי במכללה 
מתארגן במסגרת ארגון כוח לעובדים, לאחר שהסגל הביפו 

העמית במכללה חתם על הסכם קיבוצי תקדימי לפני שנה 
  הסגל העמית. בעקבות ןהסגל הבכיר התארגלאחר שבדיוק, ו

של הסגל "מובילות ההתארגנות  :מכוח לעובדים נמסר     
ים, אחרשאבו השראה מהתארגנותם של הסגלים ההמנהלי 

להן לצעד המרגש. מטה מרכז מאחל אותן מה שהביא 
 ".הצלחה רבה בפתיחת המשא ומתן
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  בחירות חוזרות בספרד
  

שני: הסיכוי המקום וב
  של השמאל העקבי

  
על צו ) 3.5בשבוע שעבר (פליפה השישי חתם ספרד מלך      

 26- עריכת בחירות חדשות ב ועל הפרלמנטורה על פיזור הש
לא  ביוני. זאת, לאחר שנציגי המפלגות שנבחרו בדצמבר

וף בס .זהות ראש הממשלה הבאה בדברהגיעו להסכמה 
כי לא יעביר שם של מועמד נוסף  מלךאפריל הודיע ה

 רשמיתתו הבהצהר. הממשלה לאישור הפרלמנט לראשות
  .אין די תמיכה כדי להרכיב ממשלה המפלג שוםלכי  הוסיף

 בחירותשום מפלגה לא הצליחה להשיג רוב בלאחר ש     
מפלגתית -רכת הדוהמע השבר, נשנערכו בסוף השנה שעברה

     : שמרנים וסוציאליסטים.נההמסורתית במדי
ומנהיג ליברלי -הניאוראחוי, ראש הממשלה  מריאנו    

ז בחודשים שחלפו מא והמפלגה השמרנית, נותר בתפקיד
 בדצמבר האחרון. 20-הבחירות הקודמות שנערכו ב

 משמאל(מקום שלישי)  פודמוס"" –ת שתי מפלגות חדשו    
 ,יתפעילי המחאה החברת ומישהקלסוציאליסטים, 

ניצלו את המיאוס  – בימין(מקום רביעי) ו"סיודדנוס" 
המפלגות המסורתיות וזכו בקולות רבים.  בציבור משתי

להקים קואליציה והמערכת הצליחה לא אחת מהן  ואולם, אף
אם הרבים תוהים  ,הפוליטית בספרד נותרה משותקת. מנגד

בחירות חדשות יצליחו לשבור את המבוי הסתום שאליו 
זאת ו מדינה שבה מעולם לא הוקמה ממשלת אחדותה נקלעה

על רקע המשבר הקפיטליסטי המכה ללא רחם במשק 
  .בעולם 10שהיה פעם הכלכלה מס'  ,המקומי

ייתכן על פי הסקרים שפורסמו בשבועות האחרונים, אך     
המפלגה יהיה חדש תחת שמי הפוליטיקה הספרדית. ש

בין מפלגת הברית קרים, , לפי הסצפויה להיות השנייה
  המפלגה  של   "השמאל  איחוד"   לבין   "פודמוס"   להשמא

  
  

במקום  .מקולות הבוחרים 23%- הקומוניסטית עם יותר מ
. כך שלראשונה 21%-השלישי: הסוציאליסטים עם פחות מ

-פרנקו בהפשיסטי פרנסיסקו בסקרים מאז מותו של הרודן 
, ברית השמאל העקבי בדמות לישית""מפלגה ש ,1975

  .שתי המפלגות הגדולותההגמוניה של את  עשויה לאתגר
ון, לכאורה לפי תוצאות הבחירות שנערכו בדצמבר האחר    

השיגה רק  ראחוי. עם זאת, המפלגה ניצחו השמרנים בהנהגת
לפי הסקרים, מושבים בפרלמנט.  350מנדטים, מתוך  123

מדיניות הצנע אבד קולות. ת השמרנים ("המפלגה העממית")
 אישים מרכזיים יםמעורבהן ות השחיתות בילכלית ופרשהכ

 תם הגורמים המרכזיים שהביאו לשחיקה - במפלגת השלטון 
  .תמיכה בהה
כעת  חוזרו חרונות,האהבהיר לפני הבחירות  ראחוי כבר    

חפש לחבור למפלגות נוספות לפיה הוא מ ,על אותה מנטרה
(שותפות של  של ממשלת שמאל כדי למנוע את הקמתה

כפי  -הסוציאליסטים, הקומוניסטים והשמאל הרדיקלי) 
המפלגות  מנהיגי כל אךשקרה בפורטוגל השכנה אשתקד. 

 המפלגההאחרות יצאו נגד חברות בקואליציה בהובלת "
נוספת ה", שניהלה מו"מ עם מפלגת ימין העממית

אבל השיחות לא נשאו  -"סיודדנוס" ועם הסוציאליסטים 
ל סיכוי שלאחר הבחירות הקרובות הימין יצליח אין כפרי. 

ארבעת   שךלעשות זאת במ שניסה לאחר –להקים קואליציה 
  החודשים האחרונים.

איחוד "הציע מנהיג הקודמת במהלך מערכת הבחירות     
למנהיגי "פודמוס" לרוץ (בתמונה) , אלברטו גרסון "השמאל

ותר סרבו. כעת "פודמוס" זקוקה יהם  ברשימה אחת, אבל
תנאים  להקים הנוצרו לכן ו "איחוד השמאל"מתמיד לקולות 

  ברית בין שתי המפלגות.
נמנה  , בדומה למנהיגי פודמוס,גרסון הצעיר, שאף הוא     

עם מנהיגי המחאה החברתית בספרד, הוא חבר הוועד 
 מפלגה הקומוניסטית וחבר פרלמנט שאינוהמרכזי של ה

ו הוא נחשב מוכר מחוץ לגבולות ספרד. אבל בארצ
סקרים מל"פוליטיקאי האמין ביותר" בקרב ראשי המפלגות. 

שפורסמו בשבוע שעבר בעיתון "אל פאיס", על בסיס מדגם 
עולה כי  ,בעלי זכות בחירה 6,200מייצג כלל ארצי של 

מחצית הנשאלים הגדירו את גרסון כ"ראוי ביותר לכהן 
את כראש ממשלה". ראש הממשלה דהיום, ראחוי, קיבל 

של שלושה מכל עשרה נשאלים. מנהיג רק מיכתם ת
תומכים מכל  בארבעה"פודמוס", פבלו איגלסיאס זוכה 

  עשרה משתתפי הסקר. 
האיחוד "לוח הזמנים של ה"רשימה המשותפת" של      

אמורים במאי  12-הוא קצר למדי. ב "פודמוס"ו "השמאל
 -ימים  10לפרסם את מצע הברית וכעבור  מנהיגי המפלגות

רשימת המועמדים המשותפת. יצוין שמדובר בברית, כי את 
 .כל אחד ממרכיביה שומר על עצמאות רעיונית וארגונית

   עם הפנים לבחירות.  נכתב בימים אלה משותף המצע ה
איחוד "ות: גחילוקי דעות לא מעטים בין שתי המפלנותרו     

כפי הקמת רפובליקה (במצדד בביטול המלוכה ו "השמאל
ל"פודמוס" אין עמדה בנושא. אך ), 30-ות השנשהיה עד 

"איחוד השמאל" קורא להלאמת כל החברות תשתית 
"פיקוח אזרחי". "איחוד מסתפק ב "פודמוס" -והתחבורה 

המאבק נגד כניסת ספרד  מהלךב 1986-הוקם ב השמאל"
 תואילו "פודמוס" דורש ,נאט"ו - לברית הצפון אטלנטית

הברית ש בתקווהאך  לספרד במסגרת הברית. אוטונומיה
, עם סיכוי התתממש, צפויה בספרד מערכת בחירות מפתיע

   גבוה לזעזוע שמאלי.

   א"ד
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  מלחמות עולם, מלחמות תרבות
  על ספרו של אריק קירשבאום "לשרוף את בטהובן"

אי אריק נהספר "לשרוף את בטהובן" של העיתו    
קירשבאום יצא לאור בניו יורק בשנה שעברה. הוא מספר 

סיפורה של מלחמת תרבות  - סיפור שכמעט איננו מכירים 
 .עולם הראשונהשהתחוללה בארה"ב במהלך מלחמת ה

למה שקירשבאום מכנה "חיסולה" של  מלחמה זו גרמה
  התרבות הגרמנית באמריקה.

 

נרשם גל  ,1917- עם הצטרפותה של ארה"ב למלחמה ב     
עוינות ואלימות חסר תקדים כלפי אמריקאים ממוצא גרמני, 
שהיו אז כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה האמריקאית. כמו 

ם גרמניהשלאחר מכן, העולם גורלם של היפנים במלחמה 
נחשדו באופן גורף וללא צורך בהוכחות בחוסר נאמנות, 

  בשיתוף פעולה עם האויב ובפעילות חתרנית.
 

אמריקאים התרחשו בקולורדו -לינצ'ים בגרמנים    
שינגטון או"אהדת העיתונים. גם אם מערכת בנוי, וזכו יובאיל
ביקרה את נזהרה מלתמוך בלינצ'ים עצמם, ו ,למשל ",פוסט

את מעשי ההלשנה  הבחיה, הרי שהיא שכניסוחה"הגזמה" 
הציבור מול אותם "אויבים מבפנים"  "ערנות"את  .והאלימות

"התעוררות פטריוטית בריאה ומשובחת בלב  כינה העיתון
העירייה על לימוד  ה). בניו יורק אסר12.4.1918הארץ" (

. באוהיו, 1917דצמבר בגרמנית בבתי הספר החל 
 ויסקונסין, במונטנה ובקולורדו פלשולהומה, בובאוק

משם ספרי  ואזרחים מודאגים לספריות ציבוריות, שלפ
אותם בחצרות הספריות  ו"פילוסופיה גרמנית מסוכנת" ושרפ

-, שדחף ב"לוס אנג'לס טיימס"לצליליי מארשים צבאיים. 
אף לאיסור גורף על נגינת באך, בטהובן ומוצארט ש 1918
סביר כי "זו מוזיקה של כיבוש, של הים", כונו "מסוכנהם 

סדר והרס (...) קקופוניה של צרחות אנשי -סערה, של אי
  מערות ונאקות רוחות הצפון". 

 

מתוך אירוניה היסטורית ראוי לציין גם יוזמה של אגודת     
 Committee on Public Informationעיתונאים בשם 

של שהצליחה להחליף במסעדות רבות את שמותיהם 
מאכלים מהמטבח הגרמני כמו המבורגר או שוקרוט. 

שמות פטריוטים כמו "סנדוויץ' חירות" או  ניתנום למאכלי
 ,"כרוב חירות". ספק אם יוזמה זו הייתה ידועה לאמריקאים

ת על התנגדותה לתקיפה צרפב נקמושבזמן מלחמת עיראק 
  צ'יפס בשם "טוגני חירות". בכך שכינו

 

מלחמת העולם הראשונה  ,בעולם הדימויים האמריקאי    
הייתה מלחמה בלתי נמנעת בין החירות האמריקאית לבין 

שהיו  ,ברבאריות. הגרמניםכה סומנתרבות גבוהה גרמנית ש
איום ממשי על ולבמשך מאות שנים סמל לפראות 

בוז גם על בהציוויליזציה של צרפת ואנגליה, זכו בארה"ב 
אמור להפתיע, שכן הרוח  ינודבר אה האליטיזם שלהם.

על בוז לתרבות  במידת מה האמריקאית בנויה עד היום
נעים בין האלים, השנצבעת תדיר בצבעים  ,האירופית

  \המתנשא והמגוחך (חשבו על "חשמלית ושמה תשוקה").

  

  
  
 

אותה עוינות גלויה וחריפה, כותב קירשנבאום, הייתה גזר     
בארה"ב. מתוך יותר מחמש  דין מוות לתרבות הגרמנית

-ב לאור מאות עיתונים אמריקאים בשפה הגרמנית שיצאו
. מכה קשה במיוחד יםכשני שליש  1920 נסגרו עד ,1910

  את  ניצלו  הון  בעלי  :ארגוני עובדים אמריקאיים הונחתה על

הבהמה הפרועה": "חסלו את 1-הכרזה אמריקאית במלה"ע   
  

 לדחוף ך המלחמה כדי במהלהעוינת האווירה הציבורית 
אנרכיסטים ממוצא גרמני (ביניהם חברי מאות   של  למאסרם

 .)Industrial Workers of the Worldהארגון החזק דאז 
רזו דזהאמריקאים ממוצא גרמני  בעקבות התקפות אלה, 

 להסתיר את תרבותם. 
), בביקורתו על ספר זה בירחון "לה Rimberפייר רימבר (    

מוצרט ובטהובן ניצלו ש יק", ציין, כי אףמונד דיפלומט
רק אז ברבות הימים, עדיין מטעה המחשבה שמדובר היה 

בכמה רגעי טירוף. להפך, ההתגייסות האמריקאית דאז 
המחשבה על מלחמה רעיונית חריפה בין ארה"ב לגרמניה, ו

מאפשר העל עקרון כללי,  ותבין החירות לתרבות מצביע
 הת הציוויליזציות", ואת אלגם את תורת "התנגשוסביר לה

איום תרבותי על הציוויליזציה כערבים את הים מסמנאשר 
לא המאבק המדומיין בין תרבויות הוא בדרך כלל, המערבית. 

מוביל למלחמות, אלא עימות ממשי יותר, כלכלי או צבאי, ה
ת שורשי ובלתי יומאבק תרבו בדברמקדם את התפישה ה הוא

 נמנע.
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למען עצמאות שני העמים במחסום והפגנה נגד הכיבוש    

(צילום: עומדים ביחד) 6.5, המנהרות  

    
 "ללא ייאוש ופחד!", כך נכתב בכרזות שנשאו מפגינים    

בהפגנה נגד הכיבוש של לוחמים  )6.5ביום שישי האחרון (
כמו ביום שישי הראשון של כל לשלום ועומדים ביחד. 

במחסום המנהרות ראלים ופלסטינים מאות ישחודש, צעדו 
  בצעדת החופש נגד הכיבוש ובעד שלום וצדק לשני העמים. 

הרשימה המשותפת) שהשתתף  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
בצעדה יחד עם פעילי חד"ש ומק"י רבים, מסר: "מול סכנת 
ההידרדרות לעימות צבאי נוסף ברצועת עזה, מאות ישראלים 

עד דרך אחרת של הידברות, של ופלסטינים מפגינים עכשיו ב
שלום, של עצמאות וצדק לשני העמים. זו הדרך של התקווה 

הפגנות נוספות נערכו בכפרים בלעין  האמיתית לכולנו".
  וקדום, בו נפגעו שלושה פלסטינים מכדורי גומי של צה"ל.

  

  טקס יום העצמאות אלטרנטיבי 
אות מדליקי המשו עםסרבנית הכיבוש תאיר קמינר נמנית    

באירוע יום העצמאות האלטרנטיבי של יש גבול שיתקיים 
קס הדלקת משואות "לישראל צודקת, שוויונית טבירושלים. 

במאי, בכיכר ע"ש  11וראויה", יתקיים ביום רביעי הקרוב, 
אמיל גרינצויג (מול משרד ראש הממשלה בגבעת רם). בטקס 
יודלקו משואות להפסקה מידית של האלימות המיותרת 

כיבוש של השטחים הפלסטינים, לתיקון העוולות שאנו וה
גורמים, לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו, לציון העצמאות 
הישראלית בצד הנכבה הפלסטינית ולתקווה לשלום עם כל 
שכנינו. בין היתר ידליקו משואות: גיא בוטביה (תעאיוש), 
יוני בלבן (כוח לעובדים), עמרי ברנס (סרבנית כיבוש), אלון 

רבוז (המנהל היוצא של סינמטק תל אביב), רבקה ויטנברג ג
(הקואליציה הארצית להעסקה ישירה), איתן מיכאלי (פעיל 

דוד שולמן וניסטית) חברתי), איידן קטרי (סרבנית פמי
      .בנגינתו ילווה את האירועעופר גולני . (תעאיוש)

  בנק"י עם השובתים נגד ההפרטה
פרסמו  י הישראלי (בנק"י)נוער הקומוניסטחברי ברית ה    

שובתים מזה כחודשיים. התמיכה בבוחני הנהיגה  תהודע
לא מייצגת אותי!"  –תחת הכותרת "מועצת התלמידים 

דעה לפיה התנועה "תומכת ופעילי בנק"י בירושלים פרסמו ה
ומחזקת את הטסטרים אשר נאבקים נגד ניסיונות ההפרטה 

יתת הטסטרים. של משרד התחבורה ומגלה סולידריות עם שב
אנו מתנגדים בתוקף לחבירה של מועצת התלמידים למשרד 
התחבורה במאבק נגד העובדים. אנו דורשים העסקת 

טה איננה ההפר –טסטרים נוספים תוך יצירת תקנים חדשים 
הפתרון ואנו מתנגדים לה". ועוד: "משרד התחבורה נוקט 

מייבש את העבודה המאורגנת, מסית  –בטקטיקה מלוכלכת 
נגדה, מפריט אותה ואח"כ הופך את העובדים המאורגנים 
לעובדי קבלן. אנו בבנק"י, תלמידים ובני נוער, מתנגדים 

ת, לצעדים אשר נוקטת המועצה ותומכים בעובדים ובעובדו
 בארגוניהם ובמאבקם הצודק!".

שביתת תלמידי מועצת התלמידים הארצית ארגנה יצוין ש    
"טרם הושגו פתרונות  בשבוע שעבר בטענה כיתיכונים  

בנושא השבתת הפעילויות החוץ בית ספריות ומצוקת מבחני 
  הנהיגה המעשיים". 

דורשים פרסום מסמכי הסיוע הצבאי 

 לצ'ילה של פינושה
צ'יליאנים מניצולי משטר -בוצת אזרחים ישראליםק    

הסברה על אודות אירוע  יערכוהדיקטטורה של פינושה, 
לשחרר מסמכים הנוגעים לסיוע  ישראלהתביעה לחייב את 

הדיקטטורה. ה לצ'ילה בתקופת הצבאי שישראל העביר
  במאי. 31-ב "אחוזי בתבבימ"ש המהתביעה תידון 

, בקרן רוזה לוקסמבורג 19.5באירוע שיתקיים ביום ה',     
יוקרן סרטו התיעודי עטור  ,)11בת"א (שד' רוטשילד 

השבחים של פטריסיו גוסמן, "נוסטלגיה אל האור" (ספרדית, 
כתוביות באנגלית), ולאחריו יתקיים דיון בהשתתפות דניאל 

עבר פעילה סילברמן, בן לאב נעדר, לילי טראובמן, לש
  בשמאל המהפכני בצ'ילה, ועו"ד איתי מק. 

  

 ועד העקורים הפנימיים
 

19-תהלוכת השיבה ה  
 

 מסירת אלעודה אל הכפר ההרוס
(כיום בית קמה)ואדי זובאלה בנגב    
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