
 

  

שנתי בא לשרת את האינטרסים הפוליטיים של -לכאורה התקציב הדו

  הוא משרת את ההון ואת הכיבוש ובפועל -נתניהו וכחלון 

מאות אלפים ברחובות הערים צעדו  2011קיץ ב     
הממשלה אולי היו בתנאים רגילים,  בדרישה לצדק חברתי.

לפחות באופן חלקי,  ,חשים חובה להיענותוהכנסת 
בבואם לקבוע את תקציב , ברורה זו של הציבוררישה לד

  .  2012 תהמדינה לשנ
  

 

 אל מול הדרישה העממית לצדק חברתי התייצבהאלא     
הממשלה ובפיה מסר אחד: "אסור לפרוץ את מסגרת  אז

מחנה הציוני דהיום, בח"כ  התקציב". ועדת טרכטנברג (כן,
נתה אז משרתו הנאמן של ראש הממשלה נתניהו), שמוו

כי מצידה מענה ממשלתי כלשהו, מסרה  הציגכדי ל
יתה לא לפרוץ את מסגרת י"החלטתה הראשונה ה

  התקציב". 
הדוגמא הזאת ממחישה את הטענה שעלתה כבר לא     

הוא מכשיר שנתי הנהוג בישראל -התקציב הדו אחת, כי
כאשר הממשלה קבעה כבר בדצמבר  דמוקרטי.- אנטי
, היא 2012-2011י לשנים שנת-, במסגרת תקציב דו2010

מפני שינויים, כמו אלה שתבעה  ביודעין כבלה את עצמה
  המחאה החברתית. 

 

השני היה  2012-ו 2011 לשנתייםשאושר התקציב     
אשר  2010-2009שנתי לשנים -תקציב הדוהקדם לו  סוגו.מ

-היה תוצאה של נסיבות חד"אילו אוצר כה תורץ בפי
שנתי (ליתר דיוק, -ב דועוד תקציאושר פעמיות". מאז 

 הבחירות האחרונות)הקדמת בגלל  -תקציב של שנה וחצי 
שנתי -תקציב דו כעת נחושה הממשלה לאשרו לכנסת,

ראש  ום ברוח זו בין. סיכ2018-2017לשנים  נוסף
שב ולימד  הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון

בכל מה שייאמר  האלההאדונים  עד כמה עמוק הזלזול של
שהוא דיון  -  קודם לאישור שיתקיים רי איון הפרלמנטבד

אמצעי עיקרי העומד לרשות האופוזיציה לפקח על פעילות 
 הממשלה. 

השיקולים הפוליטיים של נתניהו וכחלון ברורים:     
ח"כים, הם  61בתנאים של קואליציה שברירית בת 

רוך אותם מעוניינים לצמצם דיונים על תקציב המדינה ולע
  רק אחת לשנתיים, ולא אחת לשנה כנהוג בעולם. 

הכנסת)צילום: נתניהו וכחלון (     
     

אינה מצליחה ש ממשלהחשוב להזכיר בהקשר זה כי     
הצעת התקציב שלה עד סוף בתמיכה בלהשיג רוב בכנסת 

בדצמבר), מקבלת ארכה של שלושה  31שנת התקציב (
אם גם עד אז אך ה). במרץ בשנה החדש 31- חודשים (עד ה

הכנסת אינה מאשרת את הצעת התקציב, הממשלה נופלת, 
מצב כזה בחירות חדשות. ל נקבע מועדהכנסת מתפזרת ו

ממשלת ברק  ופעמיים בעשורים האחרונים: כך נפל התרחש
  וממשלת שרון הראשונה. 

 שנתי-דותקציב לאישור נתניהו ושריו מעוניינים אפוא ב    
. במועד זה  2019במארס  31יטי עד שקט פולשיעניק להם 

אך מאחורי שנים לכהונת ממשלת נתניהו.  ארבעימלאו 
לפחות להבטיח : השיקול הפוליטי עומד השיקול העיקרי

להמשיך  לא תמנע מהממשלההכנסת שבחזית התקציב, 
(ר' המשרתת היטב את האינטרסים של ההון במדיניותה, 
 .ההתנחלויות)(ר' הרחבת  המשך הכיבושאת ומתווה הגז) 

  2016 מאיב 18 ,19גיליון    



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  במאי 1- עשרים נגד אלפים ב
בתל אביב ערכו שנערך במוצ"ש במאי  1- מצעד ה מול"

החדשה הפגנה לזכר  כעשרים פעילי התנועה הליברלית
עשרות מיליוני קורבנות הקומוניזם, במחאה על המשך ציונו 

 .היום שהפך לסמל למשטרי דיכוי ברחבי העולם של
יין ראנד והתנועה הליברלית החדשה המפגינים, חברי מרכז א

קורבנות הקומוניזם והתכנון המרכזי. המפגינים  הפגינו לזכר
חרות, ', 'אנשים פחות מדינה יותר'נשאו שלטים בהם נכתב: 

  ."ועוד 'כולם שווים בתור ללחם', 'אחווה, שלטון
  )1.5, "מחלקה ראשונה"(אתר 

  

  העברן רצח זה רצח וח"כ מהליכוד מלמד לקח מ
, שראשי השב"כ עשו מעשים 300קו בה לא חיכינו למ"

להראות לחייל פשוט שצריך  חמורים יותר? אנחנו צריכים
הבינו , 300להגן עליו, ולא רק לאנשי שב"כ. בפרשת קו 

שהתהליך המשפטי יגרום נזק לשב"כ, וכאן זה יגרום נזק 
באמון החיילים, המתגייסים והאמהות.  לצבא. זה ייפגע
טעויות, זה ערך  על החיילים גם אם עושים הצבא צריך להגן

  ".לא פחות חשוב מתהליך משפטי הוגן
  )3.5, "וואלה"יו"ר ועדת הכנסת, , הליכוד, ח"כ דוד ביטן(

  
  

משולש ברמודה: 
  נתניהו-אדלסון-טראמפ

  
        

איל ההון האמריקאי שלדון אדלסון מסר שהוא תומך    
ות בדונלד טראמפ לייצוג המפלגה הרפובליקנית בבחיר

לנשיאות ארצות הברית. "כן, אני רפובליקני והוא 
בריאיון שהעניק לניו יורק טיימס. רפובליקני", אמר אדלסון 

הדגיש  עוד  ,מועמד שלנו. הוא זכה בצורה הוגנת"הוא ה"
. השינוי ביחסו יהופטרונו של ראש המשלה בנימין נתנ

באופן סיקורו בעיתון כבר לטראמפ בא לידי ביטוי 
 ."ישראל היום" –שבבעלותו ה"ביביתון" הישראלית 

הכרזה שהוגדרה  ההתמיכה של אדלסון בטראמפ גרר    
כ"מפתיעה". טראמפ הכריז כי ישראל צריכה להמשיך לבנות 
בהתנחלויות וכי ראש הממשלה נתניהו הוא "בן אדם טוב 

האם צריך להפסיק את הרחבת  ,מאוד". בתשובה לשאלה
. איני חושב כך. לדעתי, ההתנחלויות, השיב טראמפ: "לא

ישראל צריכה באמת להוסיף לבנות. הישראלים צריכים 
 להתקדם".

כמובן שנשאלת השאלה לאן הישראלים מתקדמים עם     
. אבל אצל יםלטראמפ פתרונ -התנחלויות. רצינו להשיב 

  להעמקת הבעיות. רק טראמפ אין פתרונות, הוא דואג 
  

 א"דא"דא"דא"ד

  

  כאן'זה  רא'ויימ נאמר ביום השואה:
אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה הוא זיהוי "

שהתרחשו באירופה בכלל  תהליכים מעוררי חלחלה
 שנה, ומציאת עדות להם כאן 70ובגרמניה בפרט לפני 

  ".בקרבנו כיום
ולגבורה בטקס יום הזיכרון לשואה  ,סגן הרמטכ"ליאיר גולן, (

  )4.5במכון משואה בקיבוץ תל יצחק, 
  

  ית הולמת לדברי סגן הרמטכ"לתשובה ציונ
ביום כזה צריך לדבר רק על השואה. ולא על שום דבר "

סגן הרמטכ"ל מבולבל ודבריו מעידים על חוסר הבנה .. אחר.
  ".מוחלט

  )5.5(שרת המשפטים איילת שקד, "וואלה", 
  

  לסגן הרמטכ"ליותר תשובה ציונית הולמת 
הדברים  .ההשוואה שעלתה מסגן הרמטכ"ל היא מקוממת"

צריכים להיאמר בשום עת, וודאי  מופרכים מיסודם ולא היו
ולזילות  לא בעת שנאמרו. הם גורמים עוול למדינת ישראל

  "השואה
  )8.5ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת ישיבת הממשלה, (

  

  תשובה ציונית מוחצת לדברי סגן הרמטכ"ל
לא יתכן שסגן הרמטכ"ל, קצין לובש מדים, יהיה חלק "

ישא דברים יובנאום ממלכתי  מציה נגד ישראליה לגיטמהד
צריך  שפוגעים בישראל, בתדמיתה ובחוסנה. סגן הרמטכ"ל

לעסוק בכשירות הצבא והכנתו למלחמה ולא באמירות 
המדינה לנאצים. הוא עבר כל  שקריות ובהשוואת אזרחי

        ".גבול ועליו להתפטר מתפקידו
  )9.5(שרת התרבות מירי רגב, "ישראל היום", 

  

  עוד תשובה ציונית, הפעם מאת יקיר המדורו
אינה מספיקה, נדרשת התנצלות של סגן הרמטכ"ל הבהרה "

  ".ברורה וחזרה מהשוואות מחרידות ורחוקות מהמציאות
  )9.5, 7(שר המדע, הטכנולוגיה והחלל אופיר אקוניס, ערוץ 

  

  פופולריים' -פורסם ביום השואה: 'הרהורים לא
לאבי [שמת בגטו ורשה], מרים עכשיו "לכן גם אני, בדומה 

שנה למרד בגטו, כוס יין לכבוד הצבא האדום  73במלאות 
ב, שהציל את מי שעוד נותר ומנהיגו הגאוני המרשל ז'וקו

אתנו, ואפילו ארים כוס לכבוד החבר סטלין האיום, בחיים מ
כמזכיר  עמד נגד היטלר, העריץ הפרנואידי,שברגע המכריע 

לשמו הסלבי) מפלדה של המפלגה  כללי העשוי (בהתאם
הקומוניסטית הגדולה של ברית המועצות (בולשביקים), 
ואמר שאם היטלר רוצה מלחמה טוטלית, אז הוא יקבל אותה 

כמה בחינות סטלין מושהמלחמה תסתיים בברלין. אכן,  -
ודברו היה טוב כמוהו, החל בתיעוש כביר  –היה טוב בדברו 

אלף  500ושאיפשר ייצור של של ברית המועצות, שהיא יזם 
אלף מטוסים בימי  150-אלף טנקים ו 150- תותחים, ו

כן, גם הודות לגבורה -המלחמה, דרך הנהגת המלחמה (כמו
העילאית של העם הסובייטי) ממוסקבה ועד הנפת הדגל 

ות הרייכסטאג. ייתכן שמול היטלר היינו בהאדם על חור
  ט".זקוקים לסטלין, ולא רק לצ'רצ'יל ולרוזוול

  )4.5(פרופ' גבריאל מוקד, "הארץ", 
  

  הרב יאשיהו מכלא מעשיהו הגיגי
"הקב"ה מצווה אותנו לא ללכת לעולם לארץ מצרים. מדוע? 
בכדי שהשהייה שם לא תעורר את הזמן שגרו שם אבותינו 

  ויתעורר הרע שנכנס בנשמות ישראל בזמן המגורים שם".
   -אסיר יאשיהו פינטו, "השבת באילת - (הרב

  )2016גזין לבית היהודי", מאי מ



  

 3/  פוליטיקה   
 

 מינן פוליטי-סיפור על בר
  

  

  נמרוד פלשנברגמאת 

  

מתן המתמשך בין נתניהו ה, אם המשא ונתחיל מהסוף     
להרצוג יתממש, יהפוך בנו של הנשיא השישי ושגריר ישראל 

אסון  להיות הזה עלולבתפקיד  ותשמשהבאו"ם לשר החוץ. 
שום ממשלה לכל מי שחפץ בשלום ובפתרון שתי המדינות. 

לא תקדם הסדר תניהו ובהשתתפות הבית היהודי בראשות נ
מדיני, או תעצור את התפשטות ההתנחלויות. הרצוג בתפקיד 

היות אפקטיבי מאבק בחרם, עשוי לתרכז ביששר החוץ, 
הבינלאומי שמתחיל בעצלתיים  הפחתת הלחץבבעניין אחד: 

דוגמת היוזמה הצרפתית או ההכרה  – על נתניהו כבידלה
  ..באירופה םשוניהפרלמנטים במדינה פלסטינית ב

לגרור ימינה עוד ועוד  רעו יאיר לפידמקפיד כמו ההרצוג,     
בחודשים האחרונים, כבר הודיע שמבחינתו פתרון שתי 

על  .קרובעתיד ההמדינות לא נמצא על השולחן, לפחות לא ב
 המתנחלי שרת את הימיןאין בעיה ל , מבחינת הרצוגכן
הפלסטינים ש, בעוד אימתניה מלחמה הירואית בבי.די.אסב

 הרצוג לפיהצבא הישראלי.  מגפו שלתחת  יםנמק
אפשר להיאבק בלחץ הבינלאומי  והקונצנזוס הישראלי,

, מבלי להידרש לשאלות לדבריהם בזירתו שלו, האנטישמית
  עצמן, ובראש ובראשונה לשאלה הפלסטינית. 

 מתוך מפלגתו. גםבהתנגדות הרצוג נתקל  ,בינתיים      
בתל  של הרצוג ) נערכה מחוץ לביתו14.5צאי שבת (במו

עבודה, הסמן של המשמרת הצעירה במפלגת ההפגנה אביב 
לביבי לא " :השמאלי במפלגה, תחת הסיסמה הראויה

 חברי הכנסת. (ר' כרזה) את ביבי מחליפים" מצטרפים.
, אחרי ואחרים אראל מרגלית, סתיו שפיר - מהמחנה הציוני

, התייצבו נגד הכניסה במפלגתם שראו לאן נושבת הרוח
הבהירה  שותפתו הבכירה של הרצוג, לקואליציה. ציפי לבני,

 עבר כנראה שמטעויות –שלה ולתנועתה אין מקום בממשלה 
בשורות של הרצוג שלי יחימוביץ', יריבתו המרכזית לומדים. 

אך לא מסרבת  ,המפלגה, מתנגדת לכניסה "בתנאים הללו"
  .הניאו ליברל ועקרונית לשבת עם נתניה

ידי איתן ברושי במדורבן להיכנס לממשלה ההרצוג,     
 –של המפלגה  והימניים תיקיםוודומיו ממעוזי השטח הו

הוא  –הסתדרות ברשויות המקומיות ובמושבים, בקיבוצים, ב
מפלגת  , למרות זחילתו,בסופו של דברוליטי. אם בר מינן פ

היג חסר מנדט מניצטייר כהוא  עבודה לא תיכנס לממשלה,ה
כולם שתוקף את נתניהו על במת הכנסת בעוד הופתטי, 

 לידאיתו  הצטופףיודעים שאין לו שום התנגדות ל
היה עוד חוליה ת וכנס, זישולחן הממשלה. אם הוא י

במסע ההתמוטטות של מפלגת העבודה, שבאמת לא 
יאיר לפיד יהיה  מפספסת הזדמנות לפספס הזדמנות.

  מרוצה.
, שיש לו חשבון פרטי ח"כ אורן חזן הוולגרי מהליכוד    

אני חושב שאם תהיה : "עם נתניהו פינטז גבורה משלו
ממשלת אחדות, מי שיהיה יו"ר האופוזיציה זה איימן 
עודה. הערבי בעל מתק השפתיים יישב עם ראש 
הממשלה ויקבל דיווחים על נושאים מדיניים 

שלת עצור את ממוביטחוניים. זה לא נתפס. לו יכולתי ל
  ). 12.5לויינט (אמר  –" האחדות, הייתי עושה זאת

על אורן חזן אין מה לסמוך. אך עם הרצוג כפות     
   . לפחות האופוזיציה תזכה במנהיגות אמיתיתלנתניהו, 

  

התנאים של הרצוג 

 ה לממשלהזחילל
  

את רשימת בפייסבוק פרסם הרצוג ) 13.5ביום שישי (    
(ר'  שירות להון ולמתנחליםהת לתנאיו לכניסה לממש

פוסט, כנראה מפחד העבור שעה הוא הוריד את . כתמונה)
 –תחת הכותרת "אין ידיים על ההגה הרשימה להתחייב. אך 

  מספרת הרבה.  אין ממשלת אחדות"
ות בנושאים הכלכליים הן סיסמאות ריקות ולא דרישה    

ם להילח'טחתו של הרצוג הרי אין הבדל בין הב :מדידות
לבין הבטחותיהם של כל שרי האוצר  'ביוקר המחיה

  הקודמים. מה גם שתיק האוצר לא נמצא על השולחן. 
סעיף ההוא בלת סמכויות לעצירת החרם הבינלאומי" "ק    

שהרצוג הדגיש במרבית התבטאויותיו לאחרונה. הבטחה זו 
בשעתו מזכירה במקצת את תירוצו החלול של מופז לחבור 

ברור שמנקודת המבט של הרצוג  ון בנטל.שווי –לנתניהו 
ם סיורישפע הכיבוש, אלא  סיום ינואפירושן סמכויות אלו 

ה הבינלאומית ילשכנע את הקהילי בניסיוןוראיונות בעולם 
שכולם אנטישמיים, אה, ושצה"ל הוא הצבא  ,שאין כיבוש

  המוסרי ביותר בעולם. 
ש ושמירה על ביהמ" ביטול החקיקה הגזענית"אשר ל    

הרצוג הסכים כבר להיכנס לקואליציה עם הבית  :"העליון
היהודי, ולפי כל ההערכות על תיק המשפטים בנט לא יוותר. 

וראשות הוועדה  על כן, ראשות ועדת שרים לענייני חקיקה,
בידי איילת  ושארישרת המשפטים,  ידישב למינוי שופטים,

ל . חקיקה גזענית היא עקרון יסוד בממשלה הזו ופועשקד
  . ושקד היא רק אחת מיני רבים – יוצא של הרכבה

ויישום תוכנית זור יפתיחת משא ומתן עם מדינות הא"    
זה הסעיף המעניין ביותר. שימו  –ההפרדה מהפלסטינים" 

לב שלא מדובר במו"מ עם הפלסטינים, שמבחינת הרצוג 
אינם פרטנר לשלום, אלא בדומה לנתניהו, העמקת הקשרים 

ן" כדי להיפטר מהבעיה הפלסטינית הציר המתועם סעודיה ו"
  . צדדיתהיא הרי סוג של נסיגה חד  "התכנית הפרד"ו –



 4/עובדים
  

הנוער ככלי ניגוח 

  נגד העובדים
  

  סער יהלום מאת
  

  

הוציא נה לתביעת משרד החינוך וענ  בית הדין לעבודה    
בעקבות הצו  .צו מניעה נגד עיצומי ארגון המורים) 11.5(

מועצת התלמידים  הכריזהש ת תלמידיםשבית נפסקה גם
גוף הפועל תחת משרד החינוך ומתיימר  –והנוער הארצית 

במחאה על שביתת בוחני  –הנוער הישראלי  לייצג את
ת שביתנהיגה ועיצומי המורים. המועצה טענה כי ה

נגד שביתתם  "רק" כי אם נגד הטסטריםאינה  התלמידים
הפוגעת בנוער, אך מדבריהם השתקף בבירור כי הם פועלים 

באופן גלוי את יו"ר  התקפגם נגד עובדים שובתים. המועצה 
הנוער הישראלי . םיום מאבקורים ואת עצם קארגון המ

  העובדים. אל מולהממשלה  בידיכלי משחק אפוא משמש 
 

 אז על מה בעצם כל הסיפור?
ה, הודיע בתחילת מארס על שר התחבורישראל כץ,     

פרסום מכרז להפרטת מבחני הנהיגה המעשיים, וההסתדרות 
 לךהלמ קדמה. יםבחנמהודיעה בתגובה על השבתת ה

מספר שנים מזה יות עקבית של כץ זה מדינהנוכחי  הפרטהה
נים חדשים בוחקליטה של אי  :השירות ציבורי הזהלייבוש 

תלמידי  ]![ 100,000-בוחני נהיגה על כ 130- כך שיש כ(
 למבחניםתורים ה המדרדר את השירות ומאריכה אתנהיגה) 

אך חודשים,  3כבר  הבוחנים נמשכת תשבית .חודשים) 3-(כ
עם העובדים  ת למשא ומתןמשרד התחבורה מסרב לשב

 ועד וההסתדרות.ומצד הנכונות למרות 
 אחריות פליליתהוכרזו במחאה על הטלת  עיצומי המורים    

על המורים  ספר-תתלמידים בטיולי ביבל פגיעות  במקרה ש
מלווים את הטיול. משרד החינוך, מצדו, אינו מספק אפילו ה

בהם  ואכן היו מקרים –משפטי למורים אחריות ביטוח 
מורים נתבעו. למרות שאין מערער על אחריות המורים 

יכולתם בפועל של מורים -לתלמידיהם, קשה לראות כיצד אי
עושים  –נוער (שמה לעשות -קבוצה גדולה של בניבלשלוט 

שטויות) עולה כדי אחריות פלילית או תביעת נזיקין אזרחית 
המסוגלת לגזול ממורה את רכושו. מאבק ארגון המורים 

הארגון קיים , ולאחרונה תזה כלל מספר שביתו נושאב
סירב משרד החינוך  גםהוצאת טיולים. - אי וכללשעיצומים 

 לשבת למשא ומתן בנושא.

      
  

בתגובה לשני מאבקי עובדים מוצדקים אלו, החליטה מועצת 
התלמידים והנוער הארצית לפתוח במחאה, לא בתמיכה 

התלמידים כללה  תמחא .םחמנא ליצלן, אלא נגדבעובדים ר
מקומיות לסירוגין.  והשבתותהשבתת לימודים במשך יומיים 

המועצה כי השביתה נועדה טענה בעניין הטסטרים אמנם 
וראת לצדדים לקיים היא "ק וכי עיל לחץ להגעה לפתרוןלהפ

זכותם של בעיקר נגד  פנתה ו, אך בפועל האש הדיון"
, כי יןחשוב לצינגד מאבקם בהפרטה. הבוחנים לשבות ו

בצד בפועל תמיכה  אסימטרי, ניטרליות הי-במצב כוחות א
-מדיניותו הניאובמשרד התחבורה וב :דהיינו ,החזק

  ליברלית. 
המועצה  ת:מובהקגלויה ו מדהבעניין מאבק המורים הע    

מפנה את כל האש שלה כלפי רן ארז, יו"ר ארגון המורים, 
ון להסית גם מורים סייבנ ,באופן אישיגם פעמים רבות 

  נגדו.מאוגדים 
 

מהי "מועצת התלמידים והנוער הארצית" ולמה 

 אינה מייצגת אמתית של הנוער והאינטרסים שלו?
משרד  ת בחסותהפועל תמועצת התלמידים והנוער הארצי    

תנועות נוער. בתיכונים ובנבחרת באופן כלל ארצי   החינוך
ימות בחירות לא מתקיכלל במקומות רבים  ,אולם בפועל

חרים המורים העשייה במועצות ותלמידים בבלמועצה, ו
הארצית, מתרכזת  בזוהתלמידים המקומיות, אשר בוחרות 

ים נתק בין מזכירות יבעיקר בפעילויות הוויי וכיף, ובפועל ק
 מילאוגם לא  לההמועצה הארצית לסניפים המקומיים (א

  תפקיד בהנהגת השביתה). 
ה תפקיד של בלימת התארגנות המועצה ממלאת למעש    

אותנטית של הנוער וניתוב בני נוער מודעים לעשייה חסרת 
משמעות אמתית בתוך המערכת. בעניין זה, חשוב גם לציין 

"מחוז" נפרד נקבע לנוער הערבי  שכן ,גזעניהמועצה מודל ש
הות את הפעולה של המועצה למחיקת הזכן במועצה, ו

התנועות הפוליטיות ד ונגהלאומית של הנוער הפלסטיני 
  בו.הפועלות 

השביתה כי אין מוטעה מן האמירה כי  הניסיון לימד,    
 ."מחאת תיכוניסטים" או "שביתת תיכוניסטים" הייתה
רובם המוחץ של השובתים אינם יודעים אפילו על  ,בפועל

מן  המה שובתים, ומשתפים פעולה מתוך שמחה על חופש
נגד  יתהמידים היהלימודים. השביתה של מועצת התל

האינטרסים של הנוער כחלק ממעמד העובדים העתידי 
הנוכחי). בשביתה הנוכחית, ובפעולות רבות  –(ובחלקו 

נוספות של המועצה, היא מתפקדת ככלי שרת בידי הממשלה 
ליברליזם -ברוח הניאוומשרד החינוך כדי להסית את הנוער 

  ולהשתמש בו נגד העובדים. 
 

 ופעולה בהמשך התנגדות בקרב הנוער
צנזוס בקרב הנוער, בעיקר נקובכאמור, השביתה לא זכתה     

בקרב הנוער הפעיל פוליטית. הייתה התרעמות  מולה מצד 
ברית הנוער הקומוניסטי  התנגדו לה שתיים  .יחידים

אשר עשו פעולות מעוררות  ,"המחנות העולים"הישראלי, 
זו תנגדות האך  ונוער מרצ.  בעד העובדים השובתים הערכה

עלינו להמשיך ולפעול בקרב הנוער  .לא הייתה מספקת
כדי לחשוף את פרצופה האמיתי של המועצה, והתלמידים 

, ולהתכונן רעיונית וארגונית שלנוהפועלת נגד האינטרסים 
  בעתיד.בנושא זה לפעולות משמעותיות יותר 

  
 סער יהלום הוא תלמיד תיכון

 וחבר הוועד המרכזי של בנק"י



  מ

 5/ זיכרון 
 

 

  ערב עראמין ויגאל אלחנן, אחים שכולים, בטקס (מלי גולדפרב) 

  

יהודים וערבים 

  יחדזוכרים 
  

  איתן קלינסקי מאת
  

לפני אחת עשרה שנה נכחתי באולם קטן בתיאטרון      
"תמונע" בטקס צנוע שיזם אב שכול, בומה ענבר, בו התכנסו 
. יהודים וערבים ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יחד  -זכור יחד שביקשו ל בני שני העמיםולם הקטן הגיעו לא
 .בכאב, יחד בתקווה

, מקדיש את 1995-בומה ענבר, שבנו יותם נפל בלבנון ב    
חייו לשלל יוזמות ופעילויות חברתיות בקהילה הישראלית 

. מה שהניע אותו ביוזמתו הצנועה סטיניתובקהילה הפל
משותף ליהודים והנחשונית היה לקיים טקס אלטרנטיבי 

כדי להדגים את עצם ההיתכנות של מתן כבוד  סטיניםולפל
להכיל גם את כאבו של האחר.  ,הדדי האחד לכאבו של האחר

הולך וגדל מספר האנשים  ,במשך אחת עשרה שנה ,מאז
של אולם הכדורסל הגיעו ל) 10.5(המגיעים לאירוע. השנה 

ת בתל אביב למעלה משלושקבוצת שלמה (הדרייב אין) 
 . סטיניםאלפים ישראלים ופל

אני מברך את חברי הארגון "לוחמים לשלום" על     
ובמיוחד על ארגון ימי  ,פעילותם הייחודית היומיומית

הזיכרון,  בהם הצליחו להוכיח, שניתן לא להישאב אל הפער 
 ואל הניכור בין שני העמים, כשכל צד מתייחד עם מתיו.

על היוזמה המאתגרת את כל הברכות לארגון הראויים חברי 
שואב אותנו רק אל ה שתי החברות לדעת לומר לא לזיכרון

יום זיכרון הקיימו לפער ואל ניכור בין שני העמים, אלא 
שאינו מתעלם, אינו מכחיש, אינו מאשים. היה זה מעמד 
זיכרון, שהוא בבחינת תמרור אור לבניית גשר לפיוס, בו 

  .מכבדים את הכאב ואת האובדן של כולם

     
את כאב השכול,  באירוע שני הצדדים העלו     

כשכל הופעתם היא הוד של ערכים אנושיים, 
המכיל זה את כאבו של זה. שבתה אותי הופעת שני 

- , ששכל את אחותו בת האחים שכולים. ישראלי
בירושלים בלכתה לקנות ספרי לימוד  , שנהרגה13

יני, ששכל סטלקראת שנת הלימודים החדשה, ופל
, שנהרגה בצאתה מבית הספר 10-ת אחותו בת הא

ידיים של שני האחים הבכפרה. האמירה משלבת 
 – ופלסטיניםישראלים  – השכולים ואבותיהם

הוכיחה, שניתן לשחות נגד זרמים עכורים של 
 שנאות תהומיות. 

הזיכרון שארגנו "לוחמים  בכל ערבי יום    
שנים, הזדקרה במלוא העוצמה  11במשך  לשלום"

היכולת המזמינה ציבור גדול אל ֵמֵעֶבר למתרס, 
מפריד בין יהודים וערבים בארץ ביום כה כואב. ה

מספר  מוכיח את עצמו, כי מה שהתחיל עם המאמץ
  מועט הגיע למעמד של אלפים.

ביציעים  הקהלט בתל אביב חש בהיכל הספור    
ון, שהוא תוצאה מהיסטוריה ובמגרש שלמרות יום זיכר

אלימה, ניתן לגעת זה בלבו של זה ולפתוח אותנו לבחירה 
פעולה בדרכים החותרות לשינוי,  מתוך אחריות לגורלנו ב

המשותף בארץ למען הווה ללא ניכור, למען עתיד ללא 
 אלימות, יחד בכאב, יחד בתקווה.

המעמד המרגש השנה של שני אחים שכולים ואבותיהם     
ניצבו שעל הבמה כ, יר אותי למעמד המרגש לפני שנההחז

בעבר את החברה הישראלית כאסיר שני מנחים, האחד הכיר 
כקצין  סטיניתהשני הכיר את החברה הפל ;יני בכלאסטפל

ישראלי וכטייס בחיל האוויר. שניים שבעברם ראו זה את זה 
מאחורי כוונות של כלי הרג וטבח, עמדו יחד על הבמה  

הזיכרון האלטרנטיבי והוכיחו לכולנו, שיש בערב יום 
מלחמה אינה גזירת גורל, אלא בחירה אנושית שאלטרנטיבה, 

  שחובה לפסול אותה.
 

 / איתן קלינסקי ְוָהיּו ֶאָחד ְּבָיִדי
 

 ֵּבין ַהַּיְרֵּדן ַלָּים
 ִּבְדֵוי ֶעֶרׂש ְטבּול ָזֳהֵרי ָרִקיעַ 

 ֲעלּוִמים ָאַכל ַהָּׁשָרב
 ַחת ֶׁשל ָּדםא ְׁשלּוִלית ַא

 ִרְׁשָּפה ְוִרְפָׁשה ָּגְמאּו 
  –ַמַּתת ֶרֶחם ָוַׁשד 

 ַמַּתת ַחֵּיי ָׁשָרה ְוָהָגר
 ְּבִבּצֹות ִׁשְנַאת ִחָּנם.

 
 ָּכל עֹוד ָהֶרַגע ָעַלי זֹוֵרחַ 

 :ִהי ְּדַבר ָהָאָדם ֵאַלי ֵלאֹמריְ 
 ַקח ְל ֵעץ ֶאָחד

 ִיְצַחק –ּוְכֹתב ָעָליו 
 דְוַקח ְל ֵעץ ֶאחָ 

 ִיְׁשָמֵעאל –ּוְכֹתב ָעָליו 
 ְוָקֵרב אֹוָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד
 )1("ַוֲעִׁשיֶתם ְלֵעץ ֶאָחד ְּבָיִדי" 

 
  19יחזקאל, ל"ז, "חזון העצים",    )1(
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 דאוטולו, ארדואן ורעייתו אמינה, בזמנים טובים יותר

משבר פוליטי 

  מתמשך בטורקיה
  

  אבישי ארליך מאת
    

שבמוקדו מלחמת מתמשך, טורקיה נמצאת במשבר     
  PKKכורדים ממפלגת הפועלים בהצבא  מלחמת  .אזרחים

כבר אלפי הרוגים ומאות  גבתהנמשכת מאז הקיץ האחרון, ה
גועי התאבדות רבי נפגעים התרחשו אלפי פליטים. פי

של הכורדים ערים אחרות. המרי באנקרה ובבאיסטנבול, 
צדדי את השיחות -התחדש אחרי שארדואן הפסיק באופן חד

לפתרון בעיית זכויות הכורדים בטורקיה. בשבוע שעבר 
וק עניין חבשפרצה קטטה הופסק מושב הפרלמנט לאחר 

 זה נועד לסלקרי פרלמנט. חוק הסרת החסינות של חבל
-) הפרוHDPמהמפלגה הדמוקרטית של העמים ( נציגים
  .(ר' מסגרת) כורדית

ראש הממשלה הנשיא ארואן את  בחטףלק ילאחרונה ס    
נטול בסיס תמיכה משל עצמו במפלגה, .  אחמט דאוטולו

כשר חוץ וכיועץ של ארדואן.  דאוטולו תחילהשימש 
במפלגת  אהנשיהיא הידוק שליטתו של  הסילוקמשמעות 

ובמדינה. ארדואן נחוש  ,) שבראשותוAKPהצדק והפיתוח (
בדעתו, גם כשאין לו הרוב הדרוש בפרלמנט, להמשיך 

 –מפרלמנטרי לנשיאותי בטורקיה ולפעול לשנוי המשטר 
 דיקטטור. של להשיג לעצמו סמכויות  ,כלומר

 אשרמשטר נשיאותי אינו דיקטטורי בהכרח, אבל כ    
מערכת האיזונים בין זרועות השלטון,  הורסים את מקבילב

את החופש האקדמי, את מבטלים את חופש הדיבור, 
מערכת המשפט, מבצעים טיהורים בצבא, של  האוטונומיה

במשטרה ובמערכת השיפוט, מקיימים מצב חרום צבאי 
באזורים רחבים של המדינה ומנסים לסלק מהפרלמנט את 

צועדת הכיוון ברור: טורקיה  – מפלגת המיעוטים
 דיכוי פנימי. למיליטריזציה ול, מוגברת לאיסלמיזציה

טורקיה נמצאת ביחסים עוינים עם רוסיה,  רמה האזורית,ב    
הכוללים סנקציות כלכליות, זאת על רקע אינטרסים סותרים 
במלחמה בסוריה. טורקיה נמצאת בברית עם סעודיה וארצות 

שאת והמפרץ נגד אירן: היא בונה בסיס צבאי בקטאר ונ
מספקת נשק היא : מעורבותה בסוריה עמוקהמטוסים משלה. 

, משמשת מעבר למתגייסי ם, קונה נפט מדאעשלמורדי
  דאעש בדרכם לסוריה ולוחמת בכורדים הסורים.

את העבודה המלוכלכת של אירופה.  אנקרה עושהבנוסף,     
ויחה מהסירוב הגזעני והאיסלמופובי של מדינות והיא מר

 ,עם האיחוד מהחתשליטים. בהסכם האיחוד לקבל פ
התחייבה אנקרה לחסום את יציאת הפליטים לאירופה 

הבאים טורקים ממשטחה, תמורת ביטול דרישת ויזה 
פליטים נמקים  ניליוי. שלושה מכספי נכבדאירופה ותשלום ל

במחנות בטורקיה ללא תנאים וזכויות. טורקיה הופכת לבית 
האירופי מתנער פח אשפה של אירופה. האיחוד לכלא ו

מאחריותו לבעיה שנוצרה בהשתתפותו, לצד ארה"ב, 
שגרמו  ,סוריהבלוב ובעיראק, בבמלחמות באפגניסטן, 

 ת הפליטים.ילבעי

דיפלומטיים מאז פרשת 'מאווי היחסים ה ניתוקלמרות     
, לטורקיה ולישראל יחסים כלכליים ענפים 2010-מרמרה' ב
חידשה ישראל גם מכירת ציוד  ,. אחרי הפסקהומשתרגים

כי לא הושגו עדיין  ,צבאי לטורקיה. חידוש היחסים מתעכב
הסכמות לגבי דרישות טורקיה להסרת המצור מעזה ודרישת 
ישראל לסילוק משלחת חמאס בטורקיה. הרושם הוא 
שישראל אינה מזדרזת. השבוע נודע שבמסגרת המגעים 

לה על הקמת לחידוש היחסים, הסירה טורקיה את הווטו ש
. כך שגם לפני הגעה להסכם, נראה כי משרד ישראלי בנאט"ו

  בין ארדואן לנתניהו ישנה התחממות. 
  

מתנגדים לרדיפה הפוליטית 

  באמצעות חקיקה
נציגי ארגונים חברתיים, מפלגות פוליטיות,  254הצהרה של 

  בטורקיה מותות, מכונים, ראשי ערים ואישיםע
 

    .רת החסינות של חברי פרלמנטסהודאגים מאד ממאנחנו     
את   מבטיחהחייבת להיות זכות פוליטית החסינות דמוקרטית 

כת לא ילבטא את דעותיהם. זכות זו שי של הנבחרים זכותם
  רק לחברי הפרלמנט אלא גם לאנשים שבחרו בהם.

 הביעו אתשפרלמנט של חברי  חקירות, מעצרים וכליאה   
היא התערבות  – ידעתם כחלק מהותי של מאבק פוליט

המשך אנו רואים סכנה גדולה בהשוללת את רצון העם. 
אשי ערים הסילוקים, ההשהיות והענישה של ראסרים, מה

, המפלגה הדמוקרטית האזורית, BDP מטעםוחברי מועצות 
ח במקום נציגי ומנויי מיופי כבהכנות להחרמות ובכמו גם 
 ית.מגלים עד כמה הסכנה רצינ כל אלו – בורירצון הצ

תלות - בזמן שחששות ותהיות ביחס לאי .לא זאת בלבד    
ע אפילו בית המשפט העליון, יועצמאות מערכת המשפט מב

נגד חברי פרלמנט של  תיתנויים שיביאו להתערבות חקיקיש
שלב חדש  יחלהאופוזיציה יולידו תוצאות רציניות ביותר: 

 של עיצוב החברה באמצעות חקיקה.

 ,קוני חוקה אלהיאד גם מכך שתאנחנו  מודאגים מ    
ישללו לגמרי את  ,HDPהמכוונים במיוחד נגד נציגי 

האפשרות לפתרון פוליטי של הבעיה הכורדית שחזרה שוב 
קונפליקט אלים, בעוד שמאמצינו שואפים של למצב 

של  הבלתי חוקית ומכוונים להפסקת האלימות. הסגירה
שלום. אי הערוצים הפוליטיים היא מהלומה כבדה לשאיפה ל

אפשר להבין את ההתעקשות על שיטות שהוכיחו כבר בעבר 
שהן רק מחמירות את הבעיה. מה שנחוץ זה לדון בפתיחת 

 ערוצי הידברות פוליטיים.

התיקון  ו מעל סדר היום שלהסרתאת אנחנו דורשים     
עוטים ילוק חברי פרלמנט כורדים וחברי מיבחוקה שיביא לס

אנחנו תובעים מחברי  מנט.בפרל  HDPצג ימישמוחלשים 
בחשבון את ההשלכות ולהצביע נגד תיקון  הביאהפרלמנט ל

פוליטי של הכוי ידורשים סוף לד אנו זה שיחנוק את עתידנו.
חברי ארגונים חברתיים וחברי עיריות  ,אקדמאים עיתונאים,

ערים הוכן שחרור מידי והשבה לתפקיד של ראשי  BDPשל 
  עצורים.ה
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  "48ג'נקשן "שחקני  
  

  

 הסרט "ג'נקשן 48" עטור הפרסים
 

 המפלגה הקומוניסטית

 כעוגן חברתי ותרבותי
 

ור הפרסים שעבר עלה לאקרנים בישראל הסרט עט בשבוע    
) של הבמאי אודי "48צומת "חופשי:  " (בתרגום48"ג'נקשן 

 נאפרהראשון תאמר  ערביככב אמן הראפ המסרט ב אלוני.
כתב את התסריט בהשראת אירועים גם ש ם),כארי -בסרט (

רוצים ערבים, הצעירים ל את חייהם ש פרושת עלילהבחייו. ה
אפליה ממסדית, מול  ןובשוויומוזיקה  עם לחיות את חייהם

   .גזענות, פשע ודיכוי נשים
אמן , וכרים ,ירה ולוחמניתזמרת צע ,מנאר –גיבורי הסרט     

ים לפלס את דרכם צעירים מנסהאוהבים ההופ. שני -היפ
אחת הנחשבת של לוד, הערביות  שכונותהמשותפת ב

: "קוראים לה לוד, ליד או לידה / מתחנות הסמים המרכזיות
סיפור אהבתם והמוזיקה  יקיפדיה". ולכו חפשו אותה בו

בעזרתו הם מנסים להילחם  ,שהם יוצרים הופכים לכלי הנשק
החברה בשתי חזיתות במקביל: בדיכוי החיצוני שמפעילה 

החברה הערבית השמרנית של לחצים הפנימיים ובאלית הישר
  הסובלת מעוני ופשיעה. 

-כרים יוצר נגד כל הסיכויים ותוך סיכון חייו סצנת היפ    
מייצרת שיח חדש בעולם רווי ההופ מקומית משגשגת 

 ,מבט ראשוןב לחצים פוליטיים, מלחמות סמים ודיכוי נשים.
צעירים קרבנות ות בלילות והסרט משדר כאוס מוחלט: ירי

של אלימות, משטרה שלא חוסכת בגזענות בכל מגעיה עם 
בייחוד  –תושבי העיר הערבים, איסורים מאיסורים שונים 

ת וקיום" הנבנה על הריס-כלפי צעירות ונשים, "מוזיאון הדו
יום במציאת -וקשיי היום ,ם של תושבים מקומייםהבתי

   ס.נעבודה המסוגלת לפרבעבודה ו
ל מסכנות. זה סרט פוליטי ערט " איננו ס48אבל "ג'נקשן     

"נמאס  ,)6.5תקווה. לדברי נאפר ("ידיעות אחרונות", מלא 
לנו מאבטלה ועוני, וגם מאמא פסיבית בבית. אני רואה את 
הצעירים מלוד בהפגנות נגד הריסת בתים, ושבוע אחרי 

ור פוגש אותם במצעד הגאווה. ד זבהפגנה נגד רצח נשים וא
  מוכן    לא   "אני  :ועוד  אותו". רואה   לא אחד   אמיץ שאף

 
על ערכים אוניברסאליים של הומניזם ושוויון. זהו דור לוותר 

תחריר, שלא רצה את מובארק, קדאפי ואסד, אבל גם לא את 
  ההתנשאות, ההתערבות והרמאות של המערב". 

אף  נאפרהאמן  .סרט גדל בבית קומוניסטיה , גיבורכרים    
שבסרט יש מקום אחד כאוס בהוא גדל בבית קומוניסטי. 

שתושבי לוד הערבים פוקדים כעוגן חברתי ותרבותי: מועדון 
: רק שם שאין זה מקרהבעיר. כמובן  ה הקומוניסטיתהמפלג

אותם ערכים אוניברסאליים של הומניזם ת אפשר לפגוש א
  יום.-כפרקטיקה של יום ושוויון

  

  ותו בקונגרסמבו בעת מתן עדטר
  
  

  

  הקומוניסטים כנרדפיםטרמבו: 
", מוקרן בארץ הסרט האמריקאי 48"ג'נקשן לבמקביל     

דלטון . 1947-מתרחשת בהוליווד בהסרט עלילת מבו". "טר
מבו הוא אחד מהתסריטאים המצליחים והאהובים, אך טר

. של חברי המפלגה הקומוניסטית מקוטלג ברשימה השחורה
ל הסנטור ג'ון ניהוהרדיפות ש ה הקרההימים הם ימי המלחמ

, והשלטון האמריקאי מחרים כל מי שמביע מחשבה מקארתי
מבו מסרב אלא שטר. ומוניסטיתבייחוד ק – מקורית עצמאית

ולמרות הנידוי ובעזרת עבודה קשה,  ,להיכנע לשלטון
תושייה והומור, הוא מצליח להמשיך לכתוב, לזכות בשני 

ף את הצביעות של הממשל דרך גם לחשובו ,פרסי אוסקר
  . ושל תעשיית הסרטים

יחד עם תשעה תסריטאים ובמאים  , טרמבו1947בשנת     
ועדת בית הנבחרים לפעילות " לעדות בפניאחרים, זומן 

בדבר השפעתה של המפלגה הקומוניסטית  "אמריקנית- אנטי
 הורשע בביזויולכן, מידע,  מסור כלטרמבו סירב להוליווד. ב

ון לשנת מאסר וקנס של אלף דולר. במשפטו די, נהקונגרס
שהשאלה לגבי השתייכותו למפלגה הקומוניסטית  ,טען

התיקון הראשון לחוקה, אולם בית המשפט לא  נוגדת את
את ערעורו,  דחהאת טענתו. גם בית המשפט העליון קיבל 
  נשלח לשנת מאסר. הוא  1950בשנת 

"רשימה השחורה" של חשודים ב כמי שנכלל    
האולפנים בהוליווד התחייבו הדדית שלא  ,מוניסטיםכקו

לאחר שריצה את עונשו ומחשש שיוזמן שוב לכן  .ולהעסיק
ומשפחתו למקסיקו טרמבו  והיגרלהעיד בפני הקונגרס, 

במהלכם ש ,חודשים 26. במקסיקו שהה טרמבו 1951בסוף 
תסריטים תחת השם "מילורד קאופמן". הסופר  30כתב 

 .1976בשנת  70מדום לב בגיל  נפטרטרמבו והמחזאי 
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השיבה" תהלוכתמפגינים ב"  

 

בתהלוכת השיבה בנגב  )11.5בשבוע שעבר (אלפים צעדו     
, '48-על אדמותיו של ואדי זובאלה, כפר שהוחרב בנכבה ב

גם ו הפגינושעל אדמותיו נבנה הקיבוץ בית קמה. המוחים 
תכניות  דנגנגד הנישול והריסת הכפרים בכל הארץ, בייחוד 

  חיראן ועתיר. –ם אלההריסה של היישובים או
מהוועד הארצי להגנה על זכויות העקורים, המארגן את     

שנה, נמסר כי מקום האירוע נבחר  19תהלוכת השיבה מזה 
לפיו הציבור הערבי בישראל לא שוכח  ,במטרה להעביר מסר

את הנגב בעיקר בשל האתגרים העומדים בפניי החברה 
סול היישובים הערבית בשנים האחרונות ובצל התכניות לחי

שביסודה עקירת תושבים מכפרים לא  ,םים בדואייהערבי
 מוכרים וצמצום מרחב המחייה של הערבים הבדואים בנגב.

 ,יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)    
שהשתתף בצעדה אמר: "שאלת הנכבה אינה שאלה של 
העבר, אלא שאלת העתיד. ההכרה בנכבה, בפשע הנורא 

עולה למען תיקון העוול, היא הדרך היחידה לפיוס הזה, והפ
אמיתי בין שני העמים. אני אומר דברים אלה כדי להדגיש את 

כדי גם החשיבות של נוכחותנו היום בנגב לציון הנכבה, ו
לבטא את נחישותנו לדרוש הכרה בעוולות שנעשו והשגת 

 פתרון צודק שיבטיח את זכויות כל האנשים".
לסטינים אינה רק אירוע היסטורי אלא "הנכבה עבור הפ    

 פצע אישי בלבו של פליט ועקור", אמר יו"ר ועדת המעקב
מוחמד ברכה. "האנשים לא ברחו כפי שטוענים, אלא נעקרו. 

הפשע  יגם אם ברחו, הם ברחו מפחד ומחשש בשל מעש
שהיו. זה לא מבטל את זכותם לחזור". לדבריו, "מה שהיה 

ח ועקירה ואי אפשר לתקן בנכבה היה פשע שמשמעתו טב
את העוול בלי להבטיח את זכות השיבה. מה שקורה היום 
ברור: ישראל מידרדרת למדינת אפרטהייד ועדיין העולם 

משבח את הדמוקרטיה הישראלית". ח"כ לשעבר ברכה 
(חד"ש), הוסיף כי "יש בתנועה הציונית מי שהימר על 

מדים כך שהמבוגרים ימותו והקטנים ישכחו. אך אנו עו
  .נו להעביר את הזיכרון מדור לדור"על זכות

  חיראן בתל אביב-אום אל
חיראן ועתיר מזמינים את -תושבי הכפרים אום אל    

תושבי תל אביב לאירוע מחאה. במרכזו: החיים בכפרים 
למאבק נגד  פותלא מוכרים, הכרת התושבים והצטר

 ,במאי 20, יהפינוי המתוכנן. האירוע יתקיים ביום שיש
אביב -בשדרות רוטשילד בתל 14:00 -  10:00בין השעות 

 ביוזמת "עומדים ביחד".
דקות נסיעה מבאר שבע  30"במרחק  :המארגנים מסרו    

ובהם חיראן, - שוכנים הכפרים הבדואים עתיר ואום אל
אזרחים. הממשלה מתכננת לפנות אותם  1,400-מעל ל

ולהרוס את בתיהם, למרות שהמדינה היא שהעבירה 
להקים  הנישול נועד .שנה 60שם את התושבים לפני ל

דווקא שם, ולא בגבעה שליד, ישוב חדש בשם 'חירן' 
 המיועד לאזרחים יהודים בלבד. ובמקום הכפר עתיר

 להרחיב את יער יתיר".מתכוונים ? שייהרס
  

  סיור שוברים שתיקה בחברון
 ,שישייום שייערך ב ,ארגון "שוברים שתיקה" מזמין לסיור    
העיר  אלהכרת המציאות בעיר חברון. חברון הי ,במאי 27

השנייה בגודלה בגדה המערבית אשר בליבה התנחלות 
ישראלית. הסיור חושף את תוצאות עקרון ההפרדה 

  .הפלסטינית והשליטה הצבאית בעיר
שקל לכיסוי חלקי של עלות הנסיעה.  50ארגון גובה  ה    

דת איסוף: ומעלה. נקו 16ההשתתפות בסיורים מגיל 
הורדה הונקודת  ה,בנייני האומ -בירושלים  08.30 בשעה
  באותו מקום. 15.30 בשעה

  לפרטים נוספים והרשמה:
http://www.shovrimshtika.org/tours/2?tid=410 

  

  מכירת אמנות למימון המאבק נגד הכיבוש
"מרוויחים" השלישית תיערך בסוף השבוע  התערוכה    

ית הספר לאמנות מנשר ברחוב דוד במאי) בב 21-19הקרוב (
ערוכת כי זו "ת ,בתל אביב. מהמארגנים נמסר 18חכמי 

מכירת אמנות לכיסוי הוצאות הגנה משפטית על פעילות 
. ישראלי נגד הכיבוש-ופעילים במאבק המשותף הפלסטיני

מגוון רחב של יצירות של אמנים ואמניות, צעירים יוצע 
בודדות של שקלים ועד  מאותנעים בין הוותיקים, במחירים 

  ". שקליםאלפים  5
  לשעות פתיחה ולרכישת עבודות מראש:    

http://intervals.exiguo.us/   


