
      

  בתל אביב קראה להפיל את ממשלת נתניהו ערבית-כוח יהודיתהפגנת 

 מפגינים יהודים וערבים גדשו במוצאי שבת 3,000-כ     
את רחובות תל אביב בהפגנה נגד הכיבוש וממשלת  )28.5(

הימין שרק לאחרונה מינתה את הפשיסט אביגדור ליברמן 
  לשר הביטחון. 

כר מגן דוד לכיכר דיזינגוף, ההפגנה, שצעדה מכי    
, מרצ ותנועת מק"י- אורגנה בשיתוף פעולה של חד"ש

"עומדים ביחד", אליהם הצטרפו "לוחמים לשלום", 
  אחרים.  שלום"שלום עכשיו", "שוברים שתיקה" וארגוני 

ם, ביניהם מאות פעילי חד"ש ומק"י מכל הארץ, יהמפגינ    
בים להיות "יהודים וערבים מסרבעברית וערבית קראו 

, "ליברמן ליברמן, גם פשיסט וגם גזען"אויבים", 
"שלום, שוויון, צדק ו "התשובה לימין, ישראל ופלסטין"

הדגישו את הצורך המיידי בגיבוש אופוזיציה הם  חברתי".
אמיתית, יהודית ערבית, שמציבה בלי למצמץ דרך 

  אלטרנטיבית לממשלת הכיבוש והגזענות. 
נאם  (חד"ש), ח"כ איימן עודהפת, יו"ר הרשימה המשות    

אלפי מול מצודת זאב, מטה הליכוד, ואמר למפגינים "
 –  יהודיותהאנשים שכאן עכשיו, ערבים ויהודים, ערביות ו

מדבר. אתם רק באתם לא קול קורא  ם מלח הארץ.את
  ההתחלה. 

המשפט העליון, לפגוע רוצה למוטט את בית "ליברמן     
כמובן רוצה לפגוע בעמותות, בשוברים שתיקה. וגם הוא 

באוכלוסיה הערבית. יחד נתגבר עליו, במאבק יהודי ערבי 
משותף נגד הכיבוש נגד הגזענות, ולמען חיים משותפים, 

  למען השוויון, למען הדמוקרטיה, למען הצדק החברתי. 
יש בישראל מחנה לאומי, ויש מחנה ציוני. אנחנו ביחד "    
ם את המחנה הדמוקרטי במדינה. אנחנו נציב אלטרנטיבה נקי

אמיתית. אני מזמין את כולכם להשתתף ביום שישי הבא 
טינית נגד הכיבוש במחסום המנהרות". בהפגנה היהודית פלס

  ).(ר' הזמנה בשער האחורי
"יש  :מזכ"ל מק"י, עאדל עאמר, נאם גם הוא בהפגנה    

היא שלום צודק אלטרנטיבה לממשלת הימין ולכיבוש, ו
 שוויונייםלשני העמים. יש אלטרנטיבה לפשיזם, והיא חיים 

עוד נשאו דברים יו"ר מרצ זהבה גלאון,  ."ליהודים וערבים
פרופסור דני פילק והעיתונאית אבירמה גולן מתנועת עומדים 

     ביחד, ומזכ"ל מרצ מוסי רז.

  2016 ביוני 1, 21 גיליון   

זו הדרך) צילום: מערוף וח"כ איימן עודה (-בארין, מזכ"ל מק"י עאדל עאמר, ח"כ עבדאללה אבוח"כ יוסף ג'  
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  זה לא עבר לו
מכחישת שואה, היא מגחכת את השואה והיא גם  איראן"

  ."מכינה שואה נוספת
  )15.5, 7(רה"מ בנימין נתניהו, ערוץ 

  

  בוז'יעיני הכיבוש מדיר שינה מ
שמעתי את הלגלוג הסרקסטי ואת הנבואות על קץ דרכי "

שהוכו  בחיי, מצד אותם פרשנים הפוליטית אין ספור פעמים
בדור  מנדטים, יותר מכל מועמד 24בתדהמה כשהבאתי 

האחרון והובלתי את מפלגת העבודה והמחנה הציוני לסף 
  ."כיבוש השלטון

  יו"ר מפלגת העבודה, באיגרת מקוונת ח"כ יצחק הרצוג,(

  )18.5לחברי מפלגתו,  

  הגננת לא מרשה
לא ארשה ... מפלגת מרכז שמאל ולא שמאל קיצוני  אנחנו"

  ". קיצוני במחנה הציוניהשמאל של הללות השתו
  יו"ר מפלגת העבודה,ח"כ יצחק הרצוג, (

  )18.5במסיבת עיתונאים,  
  

  אל תתפשטי באר שבע
        

אגדי של הגשש החיוור ערכון ממנלקחה  כותרת הטור  
. בזכייתה באליפות המתאר את העיר באר שבע לובשת חג

ן השדרן מהאולפן ממהר למגרשים האחרים, אבל השדר
הנמצא בבירת הנגב מנסה למשוך עוד קצת את אווירת 

 .רגע התהילהאת  השמחה. עכבר הכפר רוצה להמשיך לחיות
כשקבוצת הכדורגל מבאר שבע חוגגת עתה כך קורה גם   

נה. חגיגות את זכייתה באליפות לראשונה מזה ארבעים ש
 והבאשלא למי האליפות של באר שבע חיממו את הלב גם 

 .באר שבע עם סטיגמות שליליות ההתמודדשנים כדורגל. 
האליפות, ומגמות רבות בשנים האחרונות, מראות שיש לא 

 .מעט דברים טובים שהבאר שבעים יכולים להתגאות בהם
יחד עם השמחה, אסור להסתנוור. הקבוצה קיבלה חיים   

חדשים בזכות רוכשת, שהשקיעה כסף רב. אלונה ברקת גם 
ער, ואין ספק שזו תרומה דואגת להשקיע במחלקות הנו

מודל טוב וצודק יותר של חד עם זאת, עצומה לקהילה. י
אוהדי הקבוצה בהחלטה על שילובם של המוני  הואניהול 

 אישיות עשירהעל  הסתמכות , במקוםדרכה המקצועית
ל ברקת מונפת באוויר התמונות ש המתגוררת מחוץ לעיר.

שכדי  בתקשורת לתמונות של כוכבי הקבוצה. כמוקדמו 
כדורגלנים טובים, גם כדי לקיים את הקבוצה  11לנצח צריך 

  לא מספיק רק בן אדם אחד.
באר שבע מתפתחת תעשיית היי טק והיא במקביל לזכייה, ב

הופכת כרך גדול ומרכזי. אך אסור שהעיר הדרומית תאבד 
את מה שמייחד אותה בתהליך. בבקשה, אל תתפשטי באר 

   שבע ממה שהופך אותך לאלופה.
 יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

  

  
  במאי 1-המסר של ח"כ עמיר פרץ לקראת ה

במאי שיחול מחר חייב להיות יום של חשבון נפש  1-ה"
הבריטית, שיסודותיה הערכיים  למנהיגי מפלגת הלייבור

צרופה.  מכורסמים שוב ושוב על ידי התבטאויות של שנאה
לעולם לא נשלים עם אנטישמיות, בשום פנים לא ניתן לה 

דמוקרטית הבינלאומית ולא -הסוציאל לזהם את התנועה
  ".נאפשר לאיש לטאטא אותה מתחת לשטיח

  )30.4 ח"כ עמיר פרץ, המחנה הציוני, בעמוד הפייסבוק שלו,(

  
  

  ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו
ינוי קווי כל מהלך להרחבת הממשלה אסור שיגרום לשב"

בערכי הליכוד. השותף  היסוד שלה ובודאי שלא לפגוע
 המתאים היא מפלגת ישראל ביתנו ואני מקווה שליברמן
יעדיף להצטרף לממשלה לאומית בראשות נתניהו, מאשר 

  ".עודה לאופוזיציה בראשות איימן
  )19.5אתר "כל הזמן", בהליכוד, (ח"כ יואב קיש,  

  

 

  זה כבר נעשה אובססיבי
אל קיצוני אין מקום במחנה הציוני. למשה יעלון לשמ"

  ש".אבקסיס יש וי- ואורלי לוי
  )20.5, וואלה, יו"ר מפלגת העבודהח"כ יצחק הרצוג, (

  
  

  מי בא לסעוד הערב? ,נחש
ג'ואנה שלטון, הלוביסטית הראשית של גוגל, ביקור ל"

במקום העבודה של ברק אובמה הפך בשנים האחרונות 
כמנהלת המדיניות  ון, המשמשתשלט .לעניין שבשגרה

 128-הציבורית של גוגל, ביקרה בבית הלבן לא פחות מ
ועד אוקטובר  2009-בין תחילת כהונתו של אובמה ב פעמים

גוגל ... ביקורים בכל חודש ממוצע של כמעט שני - 2015
הנשיאותי של  אלף דולר בקמפיין 850תרמה לברק אובמה 

של  מספר הביקורים. 2012-אלף דולר ב 800ועוד  2008
שלטון בפסגת השלטון גדול יותר מסך הביקורים של כל 

ענקיות התקשורת והאינטרנט, ובהן  הלוביסטים הבכירים של
שמסתכם  ל,פייסבוק, קומקאסט, אמזון, וורייזון ואורק

ביקורים בבית הלבן. שלטון עקפה  124-בתקופה זאת ב
ות, לוביסטים של כל חברות הנפט הגדולה בקלילות את

 2009ינואר  פעמים בין 101שביקרו במעונו של הנשיא 
טחונית, יה הבי, ואת נציגי חברות התעשי2015לאוקטובר 

  ם".פעמי 89-ביקוריהם הסתכם ב שמספר
  )18.5("ניו יורק טיימס", 

  
 

  מי לא בא לסעוד הערב? ,נחש
מיליארד  2.5כמעט ארגון העבודה הבינלאומי  חלפי דו""

על אף  ,נמצאים במצב של עוני אנשים ברחבי העולם
מאמצים אדירים להגדיל את מספר המשרות ולהעלות שכר 

הכנסה. הארגון טוען כי צמצום העוני  לעובדים מעוטי
דולר ליום יעלה  3.10באמצעות העלאת שכר למינימום של 

מיליארד דולר בשנה, מה שיתאפשר רק באמצעות  600
סות ממיסוי משרות טובות יותר ושימוש בהכנ שילוב של

 ."חינוך ורווחה ,העשירים לטובת שירותי בריאות
  )18.5"גרדיאן", (
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  : ביוזמת ח"כ ג'בארין לראשונה בכנסת

יום השפה 

  הערבית
  

  

) לראשונה בכנסת, 24.5ן (יום השפה הערבית צוי    
ובמהלכו התכנסו מספר ועדות לדון בקידום השפה הערבית 
בתחומים השונים. היום המיוחד נערך בהשתתפות 
אקדמאים, חברי וחברות כנסת ועמותות שונות, אשר דנו 

ה השפה הערבית בעין הסערה: מה בין מעמד" :בנושא
ח"כ  םיז המיוחדהיום את הרשמי לבין מעמדה בפועל?". 

התקיים הוא הרשימה המשותפת) ו ,יוסף ג'בארין (חד"ש
בשיתוף עם מספר ארגונים הפועלים לקידום הערבית במרחב 

ביניהם מרכז דיראסאת, עמותת סיכוי, האקדמיה והציבורי, 
ת קרן אברהם, מכון ון ליר בירושלים ללשון הערבית, יוזמו

  והפורום להסכמה אזרחית.
כשפה הרשמית השנייה במדינת בחוק ערבית מוכרת ה    

ישראל, אך קיים פער מהותי בין מעמד רשמי זה לבין 
ה בציבור. בהזמנה ששלח לכנס ח"כ ג'בארין, הוא עמדמ

"הערבית היא  , לפיהצטט את בית המשפט העליון בפסיקתו
ל המיעוט הגדול ביותר בישראל, החי בישראל שפתו ש

מימים ימימה. זוהי שפה הקשורה למאפיינים תרבותיים, 
היסטוריים ודתיים של קבוצת המיעוט הערבית בישראל". 
ח"כ ג'בארין הוסיף בהזמנה כי כולו "תקווה שהדיונים ביום 
המיוחד בכנסת ישמשו פלטפורמה לקידום מעמדה של 

צעדים שיש לנקוט כדי לחזק אותה, הערבית, לדיון נוקב ב
ולמאמץ שיש לעשות כדי שתשמש סוף סוף גשר אמיתי 

 .לחיים משותפים, לשלום ולכבוד"
בשעות הבוקר, הוקדשו דיוניהן של שש ועדות בכנסת      

שפה הערבית. ועדת המשנה לתחבורה בלנושאים הנוגעים 
. וט בשפה הערבית בתחבורה הציבוריתציבורית עסקה בשיל

 "כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת), יו"ר הוועדה,ח
כי "נגישות לתחבורה ציבורית מתחילה  ,בפתיחת הדיון אמר

 חנין .בשפה, ביכולת של אנשים לקבל מידע בשפה שלהם"
שינוי גדול בתחבורה הציבורית ב מבחיןהוסיף ואמר, כי הוא 

ביישובים הערבים, "והשינוי הזה מורכב מהרבה פרטים 
הם הוא נושא השילוט בשפה מתחברים יחד, ואחד מה קטנים

 הערבית"

גבי נבון, מנהל תחום תכנון תחבורה ציבורית במשרד     
התחבורה, הבטיח כי לקראת סוף אוגוסט יהיה שילוט בשפה 

הערבית בכל תחנות התחבורה הציבורית בארץ וכן יתורגמו 
לערבית הכריזה והשילוט בתוך האוטובוסים בישובים בהם 

  מהתושבים הם ערבים. 50%מעל 
מעמדה החוקי של בנוגעות הועדת החוקה דנה בסקירות     

ועדת החינוך עסקה בהוראת השפה  ;השפה הערבית
הוועדה לקידום מעמד האישה  ;במערכת החינוך בישראל

חברי ועדות  ;מיקדה דיונּה בנשים יוצרות בשפה הערבית
ות בריאות הבריאות והרווחה עסקו בהנגשת שירותי מערכ

ועדת  אילוו ;הנפש והמוסד לביטוח לאומי בשפה הערבית
המדע והטכנולוגיה קיימה דיון משותף עם ועדת השקיפות 
בנוגע להנגשת אתרי האינטרנט והשירותים הממשלתיים 

  המקוונים בשפה הערבית. 
נחשף מחקר לפיו יותר מעשור לאחר  זו בדיון בוועדה    

שהחליטה ממשלת ישראל לתרגם את כלל האתרים הרשמיים 
עדיין ממחציתם אינם נגישים  למעלהשל המדינה לערבית, 

או אינם מפרסמים מכרזים והודעות בערבית.  ,בשפה זו
הדו"ח חדש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מראה כי 

ובהם  –י ממשלה מהאתרים הרשמיים של משרד 30%-ב
פיתוח המשרד לשוויון חברתי והמשרד למשרד הביטחון, 

מהמשרדים  25%-אין כלל מידע בערבית, וב –הנגב והגליל 
אין פרסום של מכרזים, קולות קוראים, מודעות דרושים או 

לא ניתן ליצור  פילומהאתרים א 20%-הודעות בשפה זו. ב
  קשר או לשלוח פניות ציבור בשפה הערבית. 

חלקו השני של היום התקיים כולו בערבית. במרכזו היה     
כנס שעסק בפער בין מעמדה הרשמי, על הנייר, של הערבית 
בישראל, לבין מעמדה במציאות. בדיון השתתפו פרופ' 
מחמוד גנאים, נשיא האקדמיה ללשון הערבית בישראל; 
פרופ' יהודה שנהב מאוניברסיטת תל אביב; ראונק נאטור, 

שותפה של עמותת סיכוי; דליה חלבי, מנכ"לית –מנכ"לית
וד"ר ת'אבת אבו  ;דיראסאת; ד"ר יוני מנדל ממכון ון ליר

  ראס, מנהל שותף של קרן אברהם.
  

  

  :סלימאן-עאידה תומאח"כ 

  לשחרר את הסרבניות מייד
שה ולשוויון מגדרי של ייו"ר הוועדה לקידום זכויות הא    

שחרורן את רשת דו ,סלימאן–הכנסת, ח"כ עאידה תומא
 ,ועמרי ברנס המידי של שתי סרבניות כיבוש, תאיר קמינר

בכלא הצבאי. על  שעבר בתחילת השבועביקרה  אותן
שתי הסרבניות, תאיר קמינר  צל"ביקרתי א :מסרה ביקורה

אני מתפלאת שהצבא החזק במזרח  .6ועמרי ברנס, בכלא 
ת מסרבוהמטרה לשבור שתי צעירות נהדרות כהתיכון שם לו 

שני העמים לחיים של  להיות חלק ממערכת כיבוש שדנה את
  ". סבל ודיכוי

"בפגישתי עם תאיר  :סלימאן–עוד מסרה ח"כ תומא    
ועמרי שמחתי לגלות צעירות חזקות ואמיצות. השיחה עמן 

לאחר ששמעתי על הדרך הארוכה שעברה כל  .הייתה מרתקת
תי אחת מהן בנפרד עד שקיבלה את ההחלטה לסרב, הרגש

שהן נחושות בדעתן לעמוד מאחורי ההחלטה שקיבלו 
ונכונות לשלם את המחיר. הסרבנים והסרבניות הם המצפון 

מסרבת להפנים את העוול שהכיבוש השל החברה הישראלית 
בנותיה. אני מחזקת את ידי הסרבניות, ולכל מי לגורם לבניה ו

אנחנו אתכם,  –מתכנן ומתכננת ללכת בדרכן אני אומרת ש
נאבקים הרבים והיהודים עם כל הכוחות הדמוקרטים הע יחד

(עוד על  , למען דמוקרטיה אמתית ולמען השלום"למען חיים
 של גיליון זה). 7ע' בר'  -  הסרבניות
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  אפרים דוידימאת 
  

  

המוקדמות, הגיעו בשעות הבוקר , 2016בפברואר  4-ב    
מכסר -אל כוחות של הצבא והמנהל האזרחי לקהילת הרועים

שבצפון בקעת הירדן. הכוחות הרסו ארבעה אוהלי מגורים 
. קטינים 12נפשות, בהן  19משפחות המונות  בהם חיו שתי

כלאות לצאן. בנוסף הרסו הכוחות גם שמונה דירים ומ
משפחות אלו כבר איבדו את בתיהן במסגרת הריסה קודמת 

בדרום הר . באותו יום, דאשתקשביצעו הרשויות בחודש יוני 
הגיעו בשעות הצהריים כוחות של המנהל האזרחי  ,חברון

סוסיא, שם פירקו והחרימו שני אוהלי  והצבא לח'ירבת
אוהלים קטינים.  6נפשות, בהן  8מגורים של משפחה המונה 

אלו נתרמו למשפחה לאחר שהמינהל האזרחי והצבא הרסו 
 .את שני אוהלי המגורים של המשפחה 2016בינואר  20-ב

עובד שטח של "בצלם" תיעוד במצלמתו את הריסת בתיהם 
  מכסר (ר' צילום).-של אנשי אל

רכוש יחד עם גירוש תושבים של בתים ונשנה של הרס     
אינו מקרי. הגדה באזור  נותשוקהילות רועים פלסטיניות ב
של  ור אתני רציףטיהבצע לשל ישראל זה ניסיון "

האוכלוסייה הפלסטינית המקומית" נאמר בסיור ראשון 
יריחו של -שקיימו בחודש שעבר פעילי קבוצת ירושלים

לוחמים לשלום, בליווי פעיל פלסטיני, מתושבי האזור, 
ות ופעילת שלום ישראלית המלווה את מאבקם של משפח

  הרועים מזה שנים. 
מגל חלק  ןה אנו מדווחים,עליהם , הפעולות הריסה אל    

לפי . 2016בו פתחו הרשויות הישראליות בתחילת  ,הריסות
כוחות הרסו ועד חודש מאי מתחילת השנה  ,סיכומי "בצלם"

מבנים  150-מבני מגורים ו 147בקהילות בסכנת גירוש  הכיבוש
בני אדם,  563יבדו את בתיהם א ,נוספים. כתוצאה מההריסות

  .קטינים 305בהם 

  
  

  זה לא שיר לפעוטות - , בי, סי ייא
  

מיליון  1.6- אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח משתרע על כ    
מהאדמות  88%- מן הגדה המערבית. כ 29%-כדונם, שהם 

"סי",  כשטחעם הפלסטינים באזור הוגדרו בהסכם הביניים 
בגדה.  שטחי "סי"מכלל  42%-כ והןבשליטת ישראלית מלאה, 

פלסטיניים  שאר אדמות הבקעה הן מובלעות של יישובים
לרבות העיר יריחו. בשנת  ,"בי" או"איי"  שהוגדרו כשטחי

פלסטינים, רובם בעיר יריחו  58,000-הירדן כ גרו בבקעת 2009
קהילות  20-מ ביותר מהם גרים 10,000-ובסביבותיה. כ

חיים בקהילות קטנות  2,700-, כמתוכם "סי"; נמצאות בשטחה
ברחבי בקעת הירדן וצפון ים המלח  .בדואים ורועי צאן של

לרבות תשעה מאחזים בלתי התנחלויות  39הוקמו עד היום 
         .נפשאלף  10-נאמדת בכמורשים. אוכלוסייתן 

-כ הםהתנחלויות ה לשהנרחבים השטחים המוניציפליים     
 מסך שטחיהן הבנויים. 28פי גדולים  משטח האזור, והם 12%

של הישובים  מזה 2.8השטח הבנוי של ההתנחלויות גדול פי 
הפלסטינית  אוכלוסייהשהלמרות ש ,"סי" הפלסטיניים בשטח

מוגדרות המהאדמות  95%-סך הכל, קרוב לב. 6גדולה פי 
 למועצות מקומיות או אזוריות באזור זה שוייכו"סי"  כשטח

  .של ההתנחלויות
אוסרת על פלסטינים להשתמש ברוב האדמות של שראל י    

 מהשטח 49%בעילות שונות:  בקעת הירדן וצפון ים המלח
שטח צבאי  ומהשטח הוכרז 46%"אדמות מדינה"; כ יםמוגדר

 20%-שמורות טבע, בהיקף של כ 26; ישראל הכריזה על סגור
בעבר משטח האזור; באחוז אחד מהשטח טמנה ישראל 

שנותר הוקצה למועצות אזוריות  שטחמוקשים; רוב רובו של ה
 באזורים של ההתנחלויות. סך הכול, לאחר ניכוי חפיפות

משטח בקעת הירדן וצפון ים המלח אסורים  85%, השונים
לשהות בשטחים אלה, אפילו פלסטינים: נאסר עליהם  לשימוש

  .לבנות בהם ולרעות בהם צאן
  

  

  רק להתנחלויות - מים בששון 
  

ורכו של "כביש גנדי" (זהו שמו של הכביש בסיור שנערך לא    
נדמה שזה  ,החוצה את הבקעה, על שמו של הגנרל האנס!)

אזור הערבה. אבל של  המשך כמעט טבעי  –שטח מדברי 
בקעת הירדן הוא אחד האזורים העשירים במקורות מים 

ישראל השתלטה על רוב אך המערבית.  טבעיים בגדה
את כמות  עת מצמצמיםהמקורות האלה והקידוחים שהיא מבצ

המים שהפלסטינים יכולים לשאוב מבארות המים שלהם, 
וגורמים לדלדול נביעות של מעיינות טבעיים , פוגעים באיכותם

ישראל מפלסטינים את  ברחבי בקעת הירדן. כמו כן מונעת
 מצויים מחוץ לתחומי יישוביהם. ישראלההגישה למעיינות 

גן נהר הירדן. מפעלי מונעת מהפלסטינים גישה למימיו של א
וסוריה שואבים מים מחלקים שונים  מים של ישראל, ירדן

, 98%-ב באגן וצמצמו את זרימת המים בנהר הירדן עצמו
של המאה  40-תה בו בשנות היבהשוואה לזרימה הטבעית שהי

הביא להתייבשות חלקים מהנהר ולירידה של  . דבר זה20-ה
כולל בים  -ולפגיעה סביבתית קשה  יםהמטר בשנה במפלס 

  המלח. 
רוב קידוחי המים הישראליים  ,על פי הנתונים שנמסרו   

  בבקעת     נמצאים  – 42  מתוך  28 –  המערבית בשטחי הגדה 

  
  

מיליוני קוב מים  32-כ ההירדן. ישראל מפיקה מקידוחים אל
לשימוש ההתנחלויות  מיועדים!) 90%-יותר מ(בשנה, רובם 

  .וטם מסופק לכפרים פלסטינייםומיע
שקופה. היא בבקעת הירדן  יישראלהכיבוש המדיניות     

סיפוחו לבאזור  מציאות של שליטה ישראלית הפוךלנועדה 
הנוכחות  צמצוםפקטו לישראל, תוך ניצול משאביו ו-דה

  . וםלמינימעד בו  הפלסטינית

  
  
  

  אבו חלף: "נולדתי כאן ואמות כאן"
  

  

, מאז שנולדתי ח'לת מכחולואני מתגורר בשמי אבו חלף "   
. נולדתי לפני הכיבוש ונולדתי לפני שהוקמה מדינת 78אני בן 

ישראל. אני כאן מאז שזוכר את עצמי ואבי אף נפטר כאן, 
לפני הכיבוש ולפני הקמת ישראל. אבל לפני שאבי נפטר הוא 
השביע אותי להגן על שלושה דברים: על האדמה, על הכבוד 

נות דת. הוא גם אמר לי שיש להקריב את החיים ועל עקרו
עבור עקרונות אלה. ומה שהבטחתי אני מקיים. אני כאן ומוכן 
לתת את החיים כדי לשמור על האדמות שלנו. נולדתי כאן 

על האדמות שלי, מדי  ואמות כאן. אבל בגלל שאני מתגורר
ך איתי. בהכיבוש מסתשעם הכיבוש, או  פעם אני מסתבך

עזים,  14הבית, ירו בי ברגל וביד, הרגו לי  הרסו לי את
  החרימו לי את העדר. אבל אני כאן ואשאר כאן. 

פעם באו אנשי המנהל האזרחי והחרימו לי את כל העדר.     
מעוג'ה. אמרו לי 'שם יש העזים אמרו לי לבוא ולקחת את 

ותחזור עם העזים'. הלכתי לשם וביקשו  [קנס] בסיס, תשלם
כדי להחזיר  ,עז ועוד ביקשו לשלם בנפרדשקל על  50ממני 

שקל.  1,600את העדר לאדמות שלי. עשו לי חשבון ויצא 
אפילו עבור המזון של העזים שלי הייתי צריך לשלם. למה? 

? רק הם יודעים. כמובן שלא היה לי כסף ןלמה לקחו אות
לקחתי את העזים  ,לשלם עבור ההובלה של העזים. הלכתי

עשרות קילומטרים, ברגל עד לפה. וזה וחזרתי מעוג'ה, כמה 
רק מקרה אחד. מה עשיתי להם? למה הם רוצים לקחת את 

  פרנסה שלי? ההאדמה שלי? את 
אמרתי לכם שהיינו כאן לפני הכיבוש ונשאר גם אחריו.     

אבל אין לנו מים, אין לנו חשמל ואין ביכולתנו להקים בתים. 
כאן, ממטר  30 הכל ארעי. אבל כאן יש מים. תסכלו ימינה,

אתם רואים את הצינור? הוא מוביל מים להתנחלויות ולבסיס 
אתם  –הצבא שם, למעלה. גם חשמל יש. תסתכלו שמאלה 

חשמל יש חשמל לבסיס ויש רואים את כבלי החשמל? 
בהתנחלויות. אבל לנו אסור לקבל חשמל ואסור לנו להתחבר 

ויש  מזגןבהתנחלויות יש בריכות, יש  .אני שואל ?למים. למה
 47-בתים. כאשר חם להם, וכאן הטמפרטורה יכולה לטפס ל

מעלות בקיץ, הם יכולים להיכנס לבריכה או להישאר בבית 
עם המזגן. אנחנו חיים באוהלים ובפחונים, לאן הולכים 
כאשר חם בקיץ? לא הולכים לשום מקום. הם הקימו את 

ים בסיס ואת ההתנחלויות על האדמות שלנו ולנו אסור להקה
את בתינו על אדמתנו. אני שואל אתכם: זה צודק? אנו קונים 

מעיינות מהשואבת היא מים, כי 'מקורות' לא נותנת לנו מים ש
מים עבורנו, אלה . מ"ק 10-שקל ל 250כאן. אנו קונים מים: 

  עבור ילדינו ועבור העדר.  
משפחות בקהילה שלנו. נותרו  14"עד לפני כמה שנים היו    

ידו לי: זה צודק? לקחו לנו הכל... למה לא רק חמש. תג
  נותנים לנו לחיות?"

בשיחה עם  ,דבריו של אבו חלף, מוותיקי התושבים באזור   
  משתתפי הסיור של לוחמים לשלום בבקעת הירדן בסוף מאי. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  הצד האפל של הכיבוש  - בקעת הירדן 
 אתני רציף של האוכלוסייה הפלסטינית המקומית" טיהור זה מתבצעבמקום פעילי 'לוחמים לשלום': "



 6בעולם /
  

  
  

  

 הימין הקיצוני
  גואה באוסטריה

  

  אבישי ארליךמאת 
  

 אפרילב דרמה פוליטית סוערת התחוללה באוסטריה   
 :ת לנשיאותבחירובסיבוב הראשון תוצאות ה בעקבות
מהקולות  35% קיבלה ימנית-החופש' האולטרה 'מפלגת

והוותיקות: . שתי המפלגות הגדולות 21% -ו'הירוקים' 
, דמוקרטים-אלסוציקתולית והה שמרניתה פלגת העםמ

חמת העולם תום מלהשולטות לסירוגין באוסטריה מאז 
הגיעו רק למקום  בקואליציה ביניהן, 2008אז מו נה,הש

 כל אחת.  11%-כ השיגוהרביעי והחמישי ו

טעם שני המועמדים שהתחרו  מ עלו לכןלא  סבב השניל    
 בסיבוב. שני המועמדים פלגות המרכיבות את הממשלהמה

 א, שהי) מטעם 'מפלגת החופש'45( נורברט הופר זה היו
 סטוריים נאציים,ימפלגה פופוליסטית, בעלת שורשים ה

בלן -דר-אלכסנדר ון - , ומולואיסלמופובית ומתנגדת להגירה
  דמוקרט. - ולשעבר סוציאל ), מנהיג ותיק של 'הירוקים'72(
  

  ומסוכנת לטנטית נשיאות
מאז  :היה רב אות הבחירותמתוצבציבור האוסטרי החשש     

יה', אחרי השלטון יהקמת 'הרפובליקה האוסטרית השנ
אך בחוקה  .הנאצי, היה הנשיא דמות סמלית בלבד

 רשאי, שלפיו 1929-האוסטרית מצוי תיקון אוטוריטארי מ
למנות שופטים  שרים,את ההנשיא להחליף את הקנצלר או 

וראש הנשיא הוא גם ראש המדינה  ולאייש תפקידי מפתח.
שלא יהסס להשתמש  ,הכוחות המזוינים. הופר אמר לא פעם

 ימני. -בסמכויות אלה כדי לסלול דרך לשלטון  אולטרה

שני המתמודדים כמעט  השיגובמאי,  22-בסבב השני, ב    
בסופו של דבר, אחרי  הבחירות הוכרעו, .אותו מספר קולות

זכה בלן, -דר-דואר. וןקולות המצביעים בב יומיים של מתח,
הפרש של  ,49.65%בל יק והופרמהקולות  50.35%- באפוא 

  קולות בלבד.  31,000
קריות חייב יהמפלגות העעם ו נמנהמצב בו המועמדים לא     

מספר המצביעים  .את המצביעים לחצות קווים מנטליים
 הופר עלה בהרבה על כל התוצאות שמפלגתו השיגהשקיבל 

ימין מסורתיים רבים  מצביעי ם שלונותנכ וכיח אתומ ,בעבר
הימין העמוק  ה ששורשיה נאציים. להצביע למועמד מפלג

   זה ובצדק.  צחון,יכנהציג את התוצאות באוסטריה ובאירופה 

  
  

צחון הדחוק של יעוד שלב בהתקרבותם לשלטון. הנהיה 
יים לכוחות הדמוקרט חמורזהרה א'הירוקים' הוא אות 

  ולא רק בה.  ,באוסטריה
 ,שלוןיהכירו בכ במדינה דמוקרטית- ציאלבמפלגה הסו    

 ,פיימן , ששימש כקאנצלר, ורנרומנהיג המפלגה הוותיק
 משלהופינה את מקומו במפלגה ובראשות המ התפטר

  . מנהיג חדש וצעירכריסטיאן קרן, ל
  

  משבר חברתי –משבר מפלגתי 
נמשכת של ה ןחלשותיהבחירות האחרונות הן עדות לה    

 50% יחד בלויבקושי קהקטנה, שבמדינה מפלגות המרכז 
 אאוסטריה הימפני ש ,מגמה זו חשובה במיוחד מהקולות.

מערך מוסדי  בה למפלגות ישכלומר,  – 'מדינת מפלגות'
נטליזם' יויוצר 'קלי הןרותים לחבריירחב המספק ש

מדיניות הפשרות בין שתי המפלגות הגדולות  ו'פרוטקציה'.
 ו מבוצעים רק מעט שנויים ורפורמותעטיבעון שבייוצרת  ק
רק מה שמוסכם בין שתי המפלגות. רוב הבוחרים  –במדינה 

הצעירים אדישים  ואילו ,במפלגות הגדולות הם מבוגרים
לפוליטיקה או מחפשים מפלגות חדשות. 'מפלגת החופש' 

 ,פחות מושכת הרבה צעירים משכילים ,למרות שאינה חדשה
  בעיקר מחוץ לערים הגדולות,

מנהיגה הראשון היה ו 1956-בהמפלגה הימנית הוקמה     
 ן ס.ס ושר חקלאות בממשלה הנאצית.קצי אנטון ריינטאלר,

אינטגרציה של -המפלגה הייתה קטנה ופרגמטית ועזרה ברה
ה חברהיא  יה.ישנאוסטרית הנאצים לשעבר ברפובליקה ה

   .קואליציות ברמה המקומית אך לא שותפה בממשלהב
 , שהפךיורג היידרנבחר להנהיג את המפלגה  1986-ב    

המפלגה קיבלה  1999-. בם פופוליסטיתאותה למפלגת המוני
שמרנית, לממשלה עם 'מפלגת העם' ה חברהמהקולות ו 27%
 פילגהיידר  .10%-לנחה וצ איבדה את כוחה לאחר מכןאך 

בתאונת  2008-אך נהרג ב ,קים מפלגה חדשההאת המפלגה ו
, (ר' תמונה) ס כריסטיאן שטראכהדרכים. בהנהגת האנ

 'מפלגת החופש' את התמיכה הגדילה שוב מנהיגה הנוכחי,
ת ההגירה לזריעת יבנצלה את בעימהקולות   20%- ל בה

  .שנאת זרים
  

 אנטישמים זה בסדר כל עוד הם שונאים ערבים
ישראל כל קשר עם מפלגת ה דחתבמשך תקופה ארוכה     

ניות התעסוקה של היטלר יורג היידר הילל את מדי החופש.
 2000בשנת  סטוריה הנאצית של אוסטריה.יוטייח את הה

לממשלה. הרבה  צורףהחזירה ישראל את שגרירה כשהיידר 
שמנהיג המפלגה  ,דשייםולפני ח דהמו כששמעוישראלים נ
מועמד המפלגה  ,קר ב'יד ושם' והניח זר. הופרישטראכה ב

דיד ישראל הציג את עצמו במסע הבחירות כי לנשיאות,
וכמגן התרבות האוסטרית מפני השפעות מוסלמיות. "עלינו 

שמגמות אנטישמיות הנובעות " , אמר הופר,"להבטיח
 .באיבן" וחוסלימהגירה לאירופה 

שטארכה הוזמן לישראל ע"י נתניהו והשתתף בכנס     
 בו נדון המאבק נגד סימוןהכבושה מתנחלים בבקעת הירדן 
-על "המערב היודודיבר  גםשם מוצרים מהתנחלויות. 

נוצרי". מיכאל קליינר מהליכוד אמר על שטראכה שהוא ידיד 
זכות ישראל להגן על ל דואג מפני החרם, יהישראל, מגן על

נציג , את הפשעים הנאציים. דוד אלחיאני עצמה ומגנה
מישהו  – אמר: "מי יותר ציוני ,ישבי בקעת הירדןימת

  ממפלגת הלייבור או שטראכה?"
נאצים ואנטישמים -ניאוהימין בישראל ברית עם כורת וכך     

להם הכשר  מעניקרה הוא נגד מבקרי ישראל והכיבוש. בתמו
 .בארצותיהם בעיני דמוקרטים וליברלים



  

 7/ סירוב
 

 סירוב

  מהדהד
  

  יסמין יבלונקו מאת
  

"ישראלי  ארגוןהבסצנה זכורה מתשדיר הפרסומת של     
, )השתמטות משרות צבאיל (הכוונה" אמיתי לא משתמט

עירים צ ה שלקבוצששודר לפני מספר שנים, מופיעה 
בהודו  יושביםה, ליםארווישראלים במיטב הראסטות והש

פר לתיירת אחד הבחורים מסלדבר.  יםבמעגל ומתחיל
אירופית על שירותו של כל אחד מהם בצה"ל. זה היה בגולני, 
זו הייתה משקית ת"ש, וזה, הוא מצביע על בחור צעיר 

ועל  ,ומבויש, "אחי, איפה שירתת?" המשתמט שותק בבושה
 המסך מופיע הכיתוב "ישראלי אמיתי לא משתמט".

 ה שעשית בצבא משפיעמיותר מבכל מקום אחר, בישראל, 
? תהיה 8200-היית ב .תעשה בחיים האזרחייםשמה על 

ל מישהו היית פקידה ש .היית פקידה? תהיי מזכירה .בהייטק
היית רמטכ"ל? תהיה שר  .חשוב? תהיי מזכירה אישית

  היית משתמטת? תהיי משתמטת.  .טחוןיהב
 .כתם לכל החייםלכאורה זה  או משתמטת להיות משתמט    

חים את הסרבנים שלנו שול ברשת "מסרבות" אבל אנחנו
 בפני קהללתכניות בוקר כגיבורים. באולפן משתלחים בהם 

בתור לרופא שיניים.  ,ראשון בבוקריום ב ,מיואש מהחייםה
להיות סרבן פומבי זה לא רק לא להתגייס, אלא גם להיות 
חשוף לאש מהסביבה הקרובה והרחוקה. מהלך כזה דורש 

בלי  פשרי לסרבבלתי אכמעט  – חמה וגם תמיכה רב אומץ
הם הכרחיים כדי  נותנים גיבויהוחברים ית תמיכה. ב

לפי מי להתמודד עם ההכפשות, הנאצה והשנאה כ
אנחנו קוראות  במקרהלא  ."משתמטים" שהקונצנזוס מכנה

"הסרבן הוא גיבור; את הסיסמא בכל הפגנה מול הבקו"ם 
 הכיבוש הוא טרור".

בכלא הצבאי  יום 120-מעל לתאיר קמינר יושבת כבר     
 יום זה המון זמן 120-שרק א . לשרת בצה"לבשל סירובה ל

גם הספיקה לקבל כמה מהודעות הנאצה להיות בכלא, תאיר 
-מוד הפייסבוק של 'מסרבות' איהכי מגעילות שנמחקו מע

כי סרבנית שהיא אישה זה פעמיים כי טוב. ואם זה לא  – פעם
המהלך עקבות מספיק, כמה מקשריה החברתיים נפגמו ב

היא  וכל זה סירובה. את כל זה היא חוותה ל הצגתהפומבי ש
צלחה בזכות התמיכה הרחבה שהיא מקבלת הן ממשפחתה 
והן מרשת 'מסרבות', וכמובן בזכות הנחישות מעוררת 
ההערכה שלה. כל אלה הם גם הסיבה לכך שסירובה לא גבה 

 מחיר רב יותר.

להתגייס בשיח  מוכניםשל צעירות וצעירים שלא נוכחותם     
מרכזי בערעור הקונצנזוס ההדוק  כלי היא בישראל הציבורי

נמצאת מעל ומעבר ה, ואל מול הצבתו כחובה וססביב הגי
גיוס זוכה - . הנראות של סירוב ושל אילכל דיון פוליטי

ת בשל הכוח הטמון בה לשבור חריפתגובות שליליות כה ב
שתמר את הערכים הצבאיים והאלימים, אשר על בסיסם מ

  כל  הישראלית.  בחברה  צה"ל   של  מעורער הבלתי  מעמדו 

ח"כ יוסף ג'בארין עם הסרבנים עידו רמון, תאיר קמינר, עמרי     

באירוע של מסרבות בתל אביב ("זו הדרך") ברנס ואיידן קטרי  
  

סרבן, וכך גם סרבניות הגיוס האחרונות, מביאות את 
ל תוך השיח על הצבא בהתעקשותן להיות מוכרות הפוליטי א

כסרבניות מצפון ולא להשתחרר באופן הפוטר את צה"ל 
 אחריותו הפוליטית הקונקרטית. בדבר מדיון

פוליטי, אפילו כשהוא נעשה  מתוך ההנחה שגיוס הוא    
פוליטי, כך גם כל מי שבוחרת שלא להתגייס -במסווה א

גיוס מטעמים -ת. איעושה בכך מעשה פוליטי של התנגדו
הם  אידיאולוגיים, כלכליים או מטעמים ש"לא בראש שלי"

רבים ל הסרבנים הללו מסכ –כולם פוליטיים בשדה הרחב 
, ומוכנים לשלם מחיר שלשלם מחיר עבור מלחמות הכיבו

מוכנים אידיאולוגיים ה הסרבנים. נידוי חברתי בדמות
חשיפה לדון בסירובם בפומבי, למרות המחיר שהלהיחשף ו

תוצאה של הדיון הציבורי בעניין הסירוב אחת ההזאת גובה. 
גיוס לצבא, והעלאת -אי חלשות הטאבו סביביא היה

נמצא על שולחנו של ה נושאהגיוס כ-האפשרות של אי
 תיכוניסט בגיל גיוס.

ח רב, אך ופומבית של סירוב היא בעלת השפעה וכחשיפה     
ו. מלבד הקשיים רק מעטים מנמנעי הגיוס בוחרים בדרך ז

הרבים העומדים בדרכם של הסרבנים הפומביים, הצבא גם 
למוצר שחלה על כולם  עצומיםו בתקציבים מפרסם את עצמ

חובה לקנות אותו, וכן מחלק תמריצים למתגייסים בדמות 
  הזדמנויות מקצועיות ומלגות ("המקפצה שלך לאזרחות").

בלים מאפליה מזרחים, אתיופים, דרוזים ויוצאי ברה"מ סו    
חמורה בתשתיות וברווחה בכפרים, בשכונות ובעיירות 

ולעיתים השירות הצבאי נראה כהזדמנות היחידה  ,הפיתוח
אינה דים בצה"ל יהתפק , חלוקתלניידות חברתית. בפועל

ח אצל בעלי והכאלא שומרת את  ,"שוויון הזדמנויות" יוצרת
 מג"ב. מייעדת לח ואת תושבי הפריפריה והכ

 למספר גדל שלהשדה הציבורי האחרונות נחשף  בשנים 
 הרגיל של את הדימויות הולמסרבניות אידיאולוגיות שלא 

כאלה הן הסרבניות  .אביבים ושמאלנים מבית-סרבנים תל
, שסירבו איידן קטרי, עמרי ברנס, אוריאל פררה וירון קפלן

   לאחרונה להתגייס.
נשים, אשר יותר אנשים, ובעיקר בקרב הסירוב  קבלותהת    

אינן מגיעות מן הרקע ה"נכון", מתאפשרת בזכות מאמץ רב 
לספק את המשאבים והכלים של ארגונים כמו "מסרבות" 

להתמודדות עם המחיר החברתי, הציבורי והכלכלי שגובה 
זוכות כך סרבניות רבות אשר אינן הודות לסירוב פומבי. 

אם , יכולות לפעול בהתקשריםתמיכה מבית, ואינן בעלות ב
הן מגיעות ללב השיח  –למצפונן ולסרב להתגייס. ויותר מכך 

  של הסירוב. נוספות פנים ומציגותהציבורי הישראלי 
  

 יסמין יבלונקו היא רכזת רשת "מסרבות"
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שהפי
צו 

פעילי 
התנוע

ות 
נכתב 

"49 
שנים 
מלאו

ת של 
שליט

ל שפל חסר תקדים של ה על העם הפלסטיני הביאו אותנו א
גזענות, הוצאות להורג ללא משפט, מעצרי קטינים וגירוש 

שנים של שליטה על עם שלם גידלו כאן דורות  49אנשים. 
שכבר לא מכירים כלום חוץ ממלחמות ואיומים, משנאה 

 ומאיבה לעם האחר".

"הגיע הזמן לשנות כיוון. לכבד את זכותם של  ובהמשך:    
צמאות ובצדק, לאפשר לשני העמים שני העמים לחיות בע

להשתחרר מהכבלים של הכיבוש. בואו לציין איתנו את יום 
 . "לכיבוש בהפגנה ישראלית פלסטינית גדולה 49-השנה ה

; תל 12:30יציאה מגן הפעמון בשעה  -הסעות: ירושלים     
  .11:45מרכבת מרכז בשעה  -אביב 

  

 נשים בשחור  מחאת 
שנות  49של נשים בשחור  לציון  משמרות מחאה מיוחדות    

ביוני,  3ביום שישי הקרוב, ברחבי הארץ  כיבוש יתקיימו
 49. "נשים, גברים, הצטרפו אלינו במלאת 13:00בשעה 

שנים לאסון, בסיסמה: די לכיבוש!", נמסר מהתנועה. 
 המשמרות יתקיימו בירושלים, כיכר הגר (כיכר פאריס); בגן

פינת רחוב המלך בביב, א-שמואל, בכניסה לקיבוץ; בתל
גוריון -הרחובות בן קרןובחיפה, ב ;ציון-ג'ורג' ושדרות בן

  והגפן.
  

  

  סניף יפו –חד"ש 
  

 חברנו, הקומוניסט הוותיקעל מותו של 		יםאבל

 סעיד שעאר
      בצערה של המשפחה פיםומשתת

  
  

  'צעדת הדגלים'יפגינו נגד 
ם הדגלים של המתנחלי תתקיים פרובוקצייתגם השנה     

במזרח העיר וברחובות הרובע המוסלמי  "יום ירושלים"ב
בעיר העתיקה. המצעד מגביל את חיי התושבים הפלסטינים 

לצעדה נלווים שנאה בין העמים.  של ומעביר להם מסר ברור 
השחתת מקרים של גילויי גזענות רבים, כמו גם  דרך קבע

בחסות ובאישור העירייה  ה קורהאלימות. וכל זשל רכוש ו
 והמשטרה ובעידודה של ממשלת הימין.

קבוצת פעילים נגד הגזענות בירושלים קראה להפגין נגד     
כדי  'יום ירושלים'גם השנה נתכנס ב"המעשים הנפשעים. 

להגיד 'לא' למצעד הדגלים האלים במזרח העיר וברובע 
בשעה בשעה בשעה בשעה ביוני, ביוני, ביוני, ביוני,     5555, , , , א'א'א'א'ביום ביום ביום ביום המוסלמי", נמסר. ההפגנה תתקיים 

        בכיכר ספרא.בכיכר ספרא.בכיכר ספרא.בכיכר ספרא.    17:0017:0017:0017:00

  למען דיור ציבורי מול בית שר האוצר
המאבק לשיקום הדיור הציבורי מכל  ארגוניב םפעילי    

ביתו של שר האוצר משה מול  ,2.6 ,יפגינו ביום חמישיהארץ 
- מעל ל"נאמר:  ארגוניםבחיפה. בהודעה שפרסמו ה כחלון

תעלמות, גזל, ה קיצוצים, ,הזנחה משוועת אנו חוויםשנה  30
הזקוקים/ות  ,התעמרות בחיי הדיירים הזכאים/ותושחיתות 

 הנופלים/ות בקריטריונים ,והמחוסרים/ות קורת גג
  ".ונמצאים/ות בחוסר ביטחון דיורי משווע!

דיור  לשלתית התנועות מציעות לקדם חקיקה לבנייה ממש    
הפתרון היחיד לכלל מחוסרי ומחוסרות דיור הוא " "ציבורי

מול ביתו של שר כאמור הפגנה תתקיים ה ".ורידיור ציב
, ברחוב , ברחוב , ברחוב , ברחוב 19:0019:0019:0019:00ביוני, בשעה ביוני, בשעה ביוני, בשעה ביוני, בשעה     2222ביום חמישי, ביום חמישי, ביום חמישי, ביום חמישי,  האוצר כחלון

 , חיפה. , חיפה. , חיפה. , חיפה. 45454545הירקון הירקון הירקון הירקון 
        

תל אביב –חד"ש   
 

  יו"ר הרשימה המשותפת עם אסיפה ציבורית

 ח"כ איימן עודה

 

  , 20:00, בשעה 9.6, יום ה'

    , ת"א70הגדה השמאלית, אחד העם  אולם
        

השמאליתמועדון הגדה   

, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  )1964( "בעבור חופן דולרים"
  

   במערבוני ספגטי קהעל פוליטי אשר לוילפני הסרט ירצה 
  

          0014:, בשעה 6.3, 'יום ו


