
  
  

  

  

  מצוקות תושביה ל ונחשפוחברי הכנסת של חד"ש סיירו ביפו 
        

        
בעיות הדיור הקשות     

של האוכלוסייה הערבית 
שותיהם של דייגי ודרי

במרכז  )9.6(הנמל עמדו 
חברי כנסת שערכו הסיור 

. הסיור ביפו מסיעת חד"ש
סקירה שקיבלו בהחל 

חברי הכנסת איימן עודה, 
 סלימאן, דב-עאידה תומא

חנין ויוסף ג'בארין 
במפגש שנערך במשרדי 
   הרביטא, הוועד למען 

  יפו,    ערביי 
  

 ובהשתתפות פעילי
ובראשם חבר מועצת 

יפו החדש, -העיר ת"א
עו"ד אמיר בדראן. יחד עם פעיל ותיק נוסף, עומר סיקסיק, 

ערבים למען בנידונו המאבקים הרצופים של תושבי יפו 
ואנו נחושים  אתבעיר הזדיור הולם. "יש לנו זכויות 

  לממשן", הדגיש סיקסיק.
  

 שכירותאן תיאר את קשייהם של דיירי העו"ד בדר    
, הנדרשים הערבים תושבי יפובקרב שהם רבים , נתהמוג

) 1948לפנות את בתיהם (שהיו בבעלות פלסטינים עד 
עומד לפוג תוקפם של חוזי הדיירות המוגנת שבגלל 

י המשפט וסכנת ל בתם אאלה נגררידיירים . שברשותם
כמו כן, חרף ההבטחות של גורמים . הפינוי עומדת בפתחם

ממשלתיים ועירוניים שניתנו במשך השנים בדבר תכנית 
 - יחידות דיור המיועדות לאוכלוסייה הערבית  400לבניית 

  .  22רק נבנו עד עתה 
  

דייגים עם פגשו חברי הכנסת של חד"ש נבנמל יפו     
שני ושלישי בענף הדייג. עו"ד בדראן רבים, חלקם דור 

 ,לקחו חלק דייגים יהודים וערבים וב ,המפגשפתח את 
"אין יפו ללא נמל, אבל אין נמל ללא דייגים".  :ואמר

  הרעת תנאיהם של מאות הדייגים מאז  דבריו נאמרו על רקע

  
  
  

  

פו קיבלה את הבעלות על המתחם מידי רשות י-שעיריית ת"א
  מקרקעי ישראל. 

הדייג הוותיק עופר רמתי תיאר את השינויים שחלו בנמל     
בשנים האחרונות, מסגירת תחנת הדלק ששירתה את סירות 

   ,יצופוהדייגים ועד שינויים במבני הנמל ור
ומעבירים לנו את המסר  חוצהאט ה-"הדוחקים אותנו אט

"פופו" שאנו לא רצויים כאן". על תחושות דומות דיבר פואד 
"כל הדייגים מהכנרת ועד  :גון הדייגים הארצינאסר, יו"ר אר

אילת חשים שהממשלה מנסה להרוג את ענף הדייג". נאסר 
 - על פרנסתם סיפר על הצעדים שנקטו הדייגים כדי לשמור 

 ל דייגים שנערכה בנמל יפו באפרילכולל הפגנה ארצית ש
אבל אנו  -האחרון. "הממשלה רוצה לחסל את הפרנסה שלנו 

   .להגנת הענף" הכריז נאסר נעמוד מאוחדים
, במהלך הסיורניתן היה למצוא פתרונות למצוקות שהוצגו    

הממשלה הימנית והם מצויים בידי התושבים והדייגים, אבל 
  עומדות כאבן נגף בפני מימושם.  בראשות חולדאי והעירייה 

 2016 ביוני 15, 23 גיליון   

 י חד"שחברי הכנסת של חד"ש ופעיל    

  (זו הדרך)יחד עם דייגים בנמל  יפו
 



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  אומת הסטרטאפ אינה עונה

אלטרנטיבה לחזון שתי המדינות. ניהול  "הימין חייב להציב
האינטרס  הסכסוך במתכונתו הנוכחית איננו משרת את

ההתיישבותי הציוני. הפיתרון הנכון ביותר לא נמצא כרגע על 
בין חזון שתי המדינות לתפיסת העולם המקדשת  .השולחן

תמרון גדול. אומת  מדינה האחת ישנו מרחבאת רעיון ה
הסטרטאפ צריכה להוסיף אלמנטים יצירתיים למשוואה 

   .ם"ולפעול בהתא המדינית
  )28.4באר שבע, ב "שבתרבות"ב ,ליכוד, ה(ח"כ יואב קיש

  

  5שכחו אותי בבית 
מפקירים אותי כמו . לא אהיה מדחת יוסוף של הפוליטיקה"

ח לי תפקיד שר או ראש הממשלה הבטי .שהפקירו אותו
יברמן לא ל .םיבמעמד שר אבל במקומי מונו שרים בוגדני

טוב. צריך מישהו עם ניסיון קרבי שמבין  יהיה שר ביטחון
  ".בנשק

 )28.4 ,בבאר שבע "שבתרבותב" ,(סגן השר איוב קרא
  

 גזענות ממסדית
והלוביסט היועץ החדש, היחצ"ן  10יו"ר ערוץ רמי סדן, 

, אמר בישיבת לי סדן, הרב המתנחל)לנתניהו (ואחיו של א
כי "אני כמוכם באליטה, שונא את  ,הדירקטוריון בה מונה

תנועת ש"ס ואת הגנב אריה דרעי, אבל אנחנו, כאליטה, 
צריכים לפרוץ את המעגלים של הערוץ, לפנות לקהל של 

  . )7.6, "הארץ"ש"ס, למסעודה משדרות" (
ה בחבורה היא דוגמה מייצגת של העמדהתבטאות זו     

משתלטת על עמדות מפתח  המקורבת לנתניהו כיום, שגם
הם חובשי  הבכל תחומי החיים הציבוריים בישראל. אל

כיפות סרוגות, מתנחלים או תומכי התנחלויות, עם תפיסה 
אליטיסטית וגזענית כלפי ערבים בראש ובראשונה, אבל גם 

האליטה  לגבי. כלפי מזרחים, חרדים ומיעוטים אחרים
להיות "אליטה" זו אידיאולוגיה. הם מתנחלית, - יתהימנ

ור בישראל וכציבור כחוד החנית של הציב תופסים את עצמם
   .21-מקדם את הציונות במאה ההה"ערכי" ביותר, 

ות ביועץ נעצרהנטיות הגזעניות הללו כלפי מזרחים לא 
שכח תילא  .במיועצת שרה נתניהו ונשמעות גם מפיסדן, 

אנחנו האירופים עדינים, לא עונה: "אמירתה לאב הבית במ
  ". אוכלים כ"כ הרבה כמוכם המרוקאים; שלא נראה שמנים

הקומיקאי אסף הראל ויו"ר  –טוב עשו אנשי ערוץ עשר 
ועד העובדים מתן חודרוב, שהתנערו מההתבטאות הגזענית. 

את הגזענות הבוטה של  –שתי אמיתות במעשה זה הם חשפו 
ת הברורה של סדן לנתניהו, האליטה הסרוגה ואת הכפיפו

  ביבי במערכת חדשות. - קינגכעוד פיון של 
  

 נמרוד פלשנברג

  
  

  גלאון נגד ביבי, אבל בעד בנטזהבה 
אני תומכת בשינוי נוהלי הקבינט כפי שמציע שר החינוך, "

ביטחון ישראל חשוב . לא להתפשר נפתלי בנט, וקוראת לו
פוליטי. בנושא הזה אני ובנט באותה דעה ויש  יותר מכל דיל

  ".הביטחוני הבא לעשות הכל כדי למנוע את המחדל
  )29.3 הודעה לעיתונות,יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, (

  

  

  ליברמן... השמאלני הזה
זו טעות. ליברמן בעד חלוקת [בביטחון] "לשים את ליברמן 

  .ירושלים וזו סכנה של ממש"
  )25.5"ישראל היום", לשעבר, מנהיג ש"ס (אלי ישי, 

  

  

  לא רואים מכאן -דברים שרואים משם 
ישראל היא מגדלור של דמוקרטיה, זכויות אדם וחופש "

  ."ביטוי
  )1.6(השר אופיר אקוניס בעת ביקור בפאריס, "לה מונד", 

  

  

  דרך... לאן בדיוק?קדימה ל
אולי הפסדתי בבחירות, אבל דרכי מנצחת, דרכי משנה את "

שאנחנו, המחנה הציוני, מובילים זאת הדרך  רךהמצב, הד
לאמץ אותה כדי  שבסופו של דבר אין להם ברירה אלא

  ".להציל את המדינה מהמבוי הסתום שבו היא נמצאת
  )31.5העבודה, וויינט, מפלגת יו"ר ח"כ יצחק הרצוג, (

  

  

  חי בסרט
כך לטעמי ולטעם רבים  –כשם שירושלים מאוחדת ואיתנה "

 –צריכים נבחריו להיות מאוחדים ויציבים צריך השלטון ו
  ".למען המדינה והעם

  )1.6(יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בישיבה לרגל יום ירושלים, 

  

  חיה בסרט
אם נתניהו וליברמן יובילו מהלך אמיתי, האצבע שלנו תהיה "

        ".רוקטיביתטשם, אנחנו נהיה אופוזיציה קונס
  , העבודה, מפלגת (ח"כ שלי יחימוביץ'

  )4.6בתרבות" בתיאטרון הבימה, "שב
  

  

 ברית עם השטן
מפני האנטישמיות החדשה,  אירופהכדי להגן על יהודי "

הפיזית והרוחנית, יש לקיים במשורה דיאלוג גם עם הימין 
        ".הקיצוני

  )1.6ב"ועידת רבני אירופה", רבה של בלגיה, (אברהם גיגי, 
  

  

  נגד פסיקת הרבזכות שביתה? 
ש מכון משפטי ארץ, פנה אל שר רא ,הרב אברהם גיסר"

דחופה שיפעל לסיום שביתת  הפנים אריה דרעי בקריאה
 המצילים. מתחילת עונת הרחצה נסגרים חופי הים בשעה

בשל שביתת המצילים והמו"מ המתנהל בינם לבין  14:00
הרב גיסר הזכיר לשר     .לסיכום משרדי הממשלה טרם הבשיל

 צ"ל פסק בספר השו"תדרעי כי מורו ורבו הרב עובדיה יוסף ז
שלו יחווה דעת שלא ניתן לקבל שביתות של שירותים מצילי 

זו קרא הרב גיסר לדרעי לפעול  חיים. על סמך פסיקה
המצילים  שיכריחו את ,להפסקת השביתה גם בצווי ריתוק

        ".14:00להישאר בחופים גם לאחר השעה 
  )2.6(ידיעה בתחנת הרדיו החרדית "קול חי", 



  

 3חברה ורווחה  /   
 

  פרולטריון אקדמי זול
  מאבק מתמחי רפואה ופסיכולוגיה הוא ביטוי נוסף למגמות הניצול 

 ם   זליברלי-לי הניאוגשמן בגל -של צעירים בעלי השכלה גבוהה 

       
דיון  )7.6בשבוע שעבר (הבריאות של הכנסת קיימה  עדתו    

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי . המתמחים    הרופאיםדחוף במצוקת 
"לא  :גדיר את מצבם של המתמחים "כאוטי"האלאלוף 

שעות. זה בלתי  26מקובל שמישהו יעמוד על הרגליים 
נציגי המתמחים מאפשרי". אלאלוף דרש ממשרד הבריאות ו

במשא ומתן אינטנסיבי. בנוסף, הורה למשרד  לפתוח
 גיבושהתקדמות ב הבריאות לדווח לוועדה בתוך חודש על

בבתי חולים נבחרים, פיילוט לקיצור משמרות המתמחים 
       לפני ארבע שנים (!).הוחלט  עליו

  
  

 ימובפתח הישיבה הציג יו"ר ארגון מרשם (שהק    
יום שלו ושל -המתמחים), ד"ר אראל בוצ'ינסקי, את היום

לפני שבוע וחצי, בארבע בבוקר, עמדתי מול חולה חבריו: "
הרגשתי כמו שיכור. עד  .שקרס והכל התערפל לי בראש

תתעורר. זו תחושה מאוד קשה.  :יעברעקה לשהאחות צ
לטפל, אבל השיטה והעומס לא מאפשרים לנו  שניםלמדנו 

תה הידברות יעכשיו לא הי עד ,לעשות את זה. לצערי הרב
 ,איתנו. אנחנו שומעים על הסכמים קיבוציים, פסקי דין

פיילוטים ועוד. האם זה צריך לעניין את הציבור? לנהגי 
, איך ייתכן ברצף שעות 12-מעלה מל משאית אסור לנהוג

בחולים?  שעות כשהוא מטפל 26-שרופא יהיה ער יותר מ
 16עד  12רוב המדינות המערביות יורדות למשמרת של 

מוכנים ליותר מכך. חייבים גם מעקב  שעות. לא נהיה
  ". ואכיפה. אנחנו שבעים מהסכמים שלא נאכפים

  
  

המשותפת),  הרשימה ,מערוף (חד"ש-ח"כ עבדאללה אבו    
פיילוט "פיילוטים לא יעזרו.  בדיון: בעצמו רופא, הדגיש

. צריך למצוא פתרון קיצור השעות לבדו לא יפתור את הבעיה
עד שלא תשתנה מדיניות  ,לעומס, אבל העומס לא ייפסק

בשירות הציבורי. העומס בבתי חולים אינו  תגעופההממשלה 
ליברלית -גזרה משמיים. הוא תולדה של המדיניות הניאו

  רווחה".לחינוך ולבריאות, תקציבים להגורסת פחות 
  

במקביל לקמפיין שפתחו הרופאים המתמחים, שבו     
באוניברסיטת בן  הזוטר    האקדמי    הסגלארגון אנשי לשבות 

הפיטורים הצפויים במחלקה  :הרקע לשביתה). 2.6( גוריון
 לצערנו" .לאנגלית כשפה זרה ובמחלקות למדעי הרוח

ההנהלה  .הפיטורים במדעי הרוח רחוקה מלהיפתרסוגיית 
ובכך פוגעת  ,עומדת בסירובה להידבר עימנו בנושא זה

נמסר  ",יצוג העובדיםי -  באפשרות שלנו למלא את תפקידנו
. אנשי הסגל הזוטר, בדומה לרופאים המתמחים, הם מהארגון
צעירים ובתחילת דרכם.  בעלי תואר אקדמי מתקדםברובם 

באוניברסיטאות ובמכללות הם משמשים כוח עבודה זול 
(ניתן לפטר אותם מדי שנה). כוח עבודה זול וגמיש  'גמיש'ו

מול משרד ) 26.5(הפגינו , שמתמחים בפסיכולוגיהההם גם 
הפגיעה האנושה " הם דרשו לעצור את. "אהבריאות בת

  ". בהכשרה ובהתמחות בפסיכולוגיה
  

בשנתיים האחרונות אנחנו נאבקים י "כ ,המפגינים מסרו    
  ונגישה   איכותית   פסיכותרפיה   על זכותו של הציבור לקבל 

 

 

 הרופאים המתמחים בכנסת, בשבוע שעבר (צילום: מרשם)

  
מתווה מימון שמתחילת החודש פועל יצוין ". במגזר הציבורי

 ה חץהמתווה מהוו. "המלגות החדש להתמחות בפסיכולוגיה
לפי  .הכשרת המתמחים בפסיכולוגיה – אכזרי ללב המערך

אמור להספיק לפי  תקציבאותו  ,הפקידים במשרד הבריאות
משרד  :בקלות ?איך יקרה הנס הזה .שלושה מתמחים

והמעסיק הנחמד  ,הבריאות יממן שליש משכרו של המתמחה
יממנו  – או קופת חולים/לרוב מרפאה ממשלתית ו – והנדיב

צד הפנטזיות מתקיימת לה ב ,אך מה לעשות. ראת הית
כל קופות החולים הודיעו שלא יחזיקו מתמחים  :המציאות

ח כללית חדלה "קופ ,לפי הדיווחים. המתווה החדש לפי
במקומות בהם בכל זאת  .מלראיין מועמדים להתמחות

המתווה החדש למעשה מתמרץ את , יועסקו מתמחים
עוד מגעים ישירים המעסיק לקמץ בהכשרה ולהעמיס עוד ו

ללא שום התייחסות למורכבות המקצועית של  ,עם מטופלים
  ", מסרה אחת המפגינות. העבודה הטיפולית

בחשבון סטנדרטים  מביאלא  חדשהמתווה ה" ,לדבריה    
מקצועיים מינימאליים אשר יאפשרו התמחות מקצועית 

ואסור אי... לצד הענקת טיפול איכותי ואחר, ומעמיקה
של כל מתמחה שלא מקבל הכשרה  המשמעות – לשכוח
אלפי מטופלים בהווה ובעתיד שלא יקבלו טיפול  – ראויה

  ". ראוי
רופאים, מרצים, פסיכולוגים: לכאורה אין קשר בין     

מצבם העגום, כפי שאמר ח"כ אבו מערוף, אך מאבקיהם. 
ליברלית - אינו גזירה משמיים. הוא תולדה של מדיניות ניאו

  להופכם לפרולטריון אקדמי זול. - שיעדה ,עקבית
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ביוזמת יום הסביבה 

עירוניות, : ח"כ חנין

  קיימות ואקלים
  

  

באירועי יום  )7.6(מאות פעילים סביבתיים השתתפו     
ברציפות ואורגן  11-הסביבה בכנסת, שצוין זו השנה ה

הגג של הארגונים - ארגון -בשיתוף עם "חיים וסביבה" 
, הסביבתיים בישראל. הפעילים השתתפו בדיוני הוועדות

בטקס הגלובוס הירוק, וכן בכינוס משותף של השדולה 
חברתית והשדולה לעירוניות, שעסק בעירוניות, -הסביבתית

  קיימות ואקלים.
, יו"ר השדולה (חד"ש, הרשימה המשותפת) ח"כ דב חנין    

, אמר כי תית ויוזם ציון יום הסביבה בכנסתחבר-הסביבתית
אות של סיכונים "המציאות הסביבתית בישראל כיום היא מצי

גדולים בצד הזדמנויות גדולות. רק אתמול אישרה ועדה של 
הכנסת את הצעת החוק הממשלתית לבניית דירות יוקרה 

בכסות של מלונאות, תוך וזאת לבעלי הון על החופים, 
חסימת הגישה של הציבור לים. גם מתווה הגז, נוסף 
להיבטים הכלכליים והחברתיים הבעייתיים שלו, מייצר 

 איומים על הסביבה הטבעית בים.

אבל בצד הסיכונים, חשוב גם לראות את ההישגים. "    
הצלחנו לזכות בהישג במאבק נגד תכנית הבנייה ההרסנית 
במצפה נפתוח. גם בתחום התחבורה הציבורית, אנחנו 

  מצליחים להשיג התקדמות, אפילו שהדרך עוד ארוכה.
סביבתית, מקור התנאי להמשך ההישגים של התנועה ה"    

הכוח שלה, הוא בהתגייסות הציבור מאחוריה, אותו סוג של 
התגייסות שראינו היום בכנסת, כשמאות פעילים הגיעו 
להשתתף בדיוני הוועדות, בכינוס השדולות ובשאר 

  האירועים".
), הרשימה המשותפתחד"ש, ח"כ עבדאללה אבו מערוף (    

של תפיסת עולם עניין  הוא "נושא הגנת הסביבה: ציין כי
אידיאולוגית, מעמדית, חברתית וכלכלית. עלינו לדרוש 
ממוסדות השלטון שיאמצו מדיניות אחראית אשר תשמור על 

הארגונים יותר. חיי תושבי המדינה, ותבטיח עתיד טוב 
אשר יכול  ,הסביבתיים הם המניע והגורם האחראי המרכזי

בקידום  לתרום לסביבה איכותית, וחובתנו לצעוד איתם יחד
   המאבק למען כדור ארץ ירוק".

  

  הממשלה חסרת אונים נגד 'תג מחיר' 
) הציתו פעילי ימין עלומים מספר כלי 10.6בשבוע שעבר (    

רכב ביפיע וריססו כיתובי "תג מחיר" ו"נקמה", זאת ככל 
הנראה בתגובה לפיגוע הירי במתחם שרונה בתל אביב, בו 

  הרשימה חד"ש,   (   ג׳בארין   יוסף  ח״כ אדם.   בני   4נהרגו 

  
: ״תג מחיר״של ביריוני הצתה בתגובה ל המשותפת) אמר

״ההתקפות של כנופיות ׳תג מחיר׳ נמשכות נגד הציבור 
המשטרה מגלה חוסר אונים ש בעוד ,הערבי מזה מספר שנים

מחריד. חייהם ורכושם של הערבים אינם הפקר, ואין זה 
יחה לשים יד על מתקבל על הדעת שהמשטרה אינה מצל

הפושעים. אנשים בחברה הערבית מרגישים מופקרים ושאין 
  ".יגועים נגדםדין ואין דיין כשמדובר בפ

משכותן של ההתקפות יהממשלה נושאת באחריות לה"     
חריות הארסיות על היישובים הערבים ומוטלת עליה הא

״רק לפני " הוסיף ג'בארין. למצות את הדין עם הפושעים
מספר חודשים החליטה המשטרה לסגור את תיק החקירה 

למרות שיש סרטון  ,בעניין שריפת המסגד באום אל פחם
וידאו שתיעד את המעשה. החלטה זו היא בבחינת אור ירוק 

משכות ההתקפות, והיא משדרת מסר של זלזול והפקרת ילה
  ביטחונם של התושבים הערבים״.

  

נים 'משרדי הממשלה חייבים להפ

  את עקרונות התקציב המגדרי'
  

שות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ברא    
הרשימה המשותפת), , סלימאן (חד"ש-ח"כ עאידה תומא

 .יווח מוועדת המעקב ליישום התקציב המגדרי) ד8.6(קיבלה 
השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל ומנכ"ל את הדיווח מסרו 

אבי כהן, העומד בראש ועדת המשרד לשוויון חברתי, 
  המעקב.

כי החלטת  ,השרה גמליאל אמרה כבר בפתח הדיון    
 גביוח מגדרי ליבוצע נית 2017הממשלה מחייבת כי בתקציב 

שיבוצע בו ניתוח מגדרי מלא.  , אך היא מתכוונתממנו 70%
אילנית בר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת הציגה לשרה 

יו"ר הוועדה, לגבי הקשיים  ולמנכ"ל מסמך שהכינה לבקשת
 המתודולוגיים בניתוח המגדרי הקיים של התקציב.

האם יש תוקף להמלצות ועדת  ,לשאלת יו"ר הוועדה    
אני כי "סמכויות הוועדה מחייבות.  ,המעקב השיבה השרה

הניתוח  לגבימאמינה שגם המסקנות שתקבל הוועדה 
פתיחות  בכל מקרה חייבת להיות יהיו בעלות תוקף. המגדרי

 מצד הגורמים הממשלתיים". 

סלימאן, אמרה בסיום הדיון: -יו"ר הוועדה, ח"כ תומא    
"הוועדה מביעה הערכה גדולה לשרה ולמנכ"ל על העשייה 

אותנו בדרך הנכונה. זהו  מציבוהשותפות בתהליך, אשר 
תהליך ארוך, אשר ניתוח מגדרי מלא הוא רק השלב הראשון 

 תוביל ית בתכנון התקציבהטמעת החשיבה המגדר .בו
צריכים שימוש נכון בתקציבים לקידום הנשים. המשרדים ל

הוועדה ממליצה  .כבר עכשיו להתחיל בשינוי דרך החשיבה
שכבר בעת הניתוח המגדרי כעת, יבחנו המשרדים את סעיפי 

הכי בולטת ההשפעה על  ה מהםהתקציב, יחליטו באל
ינתחו את מלוא אם לא  –השוויון המגדרי, ואת אלה ינתחו 

"הוועדה תפנה לחשב הכללי כדי  ,התקציב". לדבריה
שיאכוף את ביצוע התקציב המגדרי. כמו כן תפנה הוועדה 

מגדרי של לכנסת ולמבקר המדינה כדי שיבצעו גם הם ניתוח 
החלטת הממשלה. בעבר ל כפופים ם, אף שהם איניהםתקציב

, ויכותמחבל עליו את הגם פנינו למרכז השלטון המקומי שיק
הוועדה תמשיך לעקוב אחר הדיווחים וביצוע . נונאך טרם נע

החלטת הממשלה, וככל שיהיה צורך בחקיקה ובאכיפה, 
 ודאי שנפעל גם לכך", הדגישה.
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להוריד יש מערוף: -ח"כ אבו

  את מחירי המים
הרשימה המשותפת)  ,ח"כ עבדאללה אבו מערוף (חד"ש    

להוזיל את מחירי המים ולפקח על מחירם.  )8.6(קרא 
יבים "מחירי המים גבוהים מאוד עבור כל אזרח במדינה. חי

תאגידי המים גובים תעריפים  המחיר.להוריד דרסטית את 
 למעלה מהממוצע,מים  יםרכוים רובם צגבוהים מאוד. הנכ

בדיון בוועדת  ", הדגיש.וגם ככה מתקשים בחיי היומיום
הכספים של הכנסת, אמר היו"ר ח"כ משה גפני (יהדות 
התורה): "מאז הוצאת הפיקוח מוועדת הכספים, תעריפי 
המים עלו במאות אחוזים וכיום, נכים ונזקקים מממנים את 

 ום האוצר".המים לתעשייה ולחקלאות במק
ועדת הכספים מקדמת הצעת חוק שתכליתה להחזיר את     

הפיקוח על תעריפי המים לוועדה, וזאת "כדי למנוע מהאוצר 
בעיקר להעלות ואת האפשרות לשחק עם מחירי המים, 

תעריפים". כך הודיע ח"כ גפני בדיון שבו ביקש לברר האם 
ב בעקבות סדרת דיונים קודמים בנושא, נוצל כל התקצי

המיועד להנחות בתעריפי המים לאוכלוסייה הזכאית לכך, 
שבגלל  ,בעיקר בעלי מוגבלויות ונזקקים. בדיון התברר

האופן שבו מוקנית ההטבה, אוכלוסיית הזכאים לא נהנית 
. 50%-ממנה בפועל והניצול התקציבי בקושי מגיע ל

בתגובה, הודיע גפני בתמיכת חברי הוועדה, כי הוא מקדם 
 חוק שהוא יזם כאמור. "את הצעת ה

מיועדת המיליון שקל  70בדיון התברר שממסגרת של     
מכאן שרבים . בלבד מיליון שקל 35למתן ההטבה, מנוצלים 

שאי ניצול  ,ההטבה. עוד התברר מהזכאים אינם מנצלים את
אינה ניתנת בדרך של  זומלוא המסגרת להטבה נובע מכך ש

ם בתעריף נמוך הנחה בתעריפים, אלא בתוספת מכסת מי
  7.68נזקקים. אם תעריף המים לצרכן רגיל עומד על ללנכים ו
ק ומעלה על מ" 3.5-ק,  וממ" 3.5עד לצריכה של  מ"קשקל ל
ק מ" 3.5שקל, הרי שלנכים ונזקקים נקבעו עוד  12.34

הנחה של  –שקל  7.68ק בתעריף הנמוך של מ" 7ובסה"כ 
יכה.  חברי צרשל ק ומעלה מ" 3.5-בק החל מ"שקל ל 4.66

הכנסת בוועדה, הביעו תרעומת קשה על הדרך בה מוקנית 
כי היא אינה מסייעת באמת לציבור שכה זקוק  ,ההטבה וטענו

ולכן לא מנוצלת כל המסגרת להטבה. חברי הכנסת דרשו  ,לה
ק "מבהנחה בפועל בתעריפי המים לאוכלוסיית היעד החל 

ק מים מ"על כל  ₪ 7.68-הראשון, היינו תעריף נמוך מ
 ק.מ" 7שצורכים נכים ונזקקים עד צריכה של 

הרשימה  ,כך העיר ח"כ אוסאמה סעדי (תע"ל על    
המשותפת): "יש להעניק לזכאים את ההטבה בדרך של 
הנחה כבר על הקוב הראשון שהם צורכים. רק באופן כזה 
תהיה באמת משמעות להטבה ויהיה סיוע ממשי לנכים 

  נזקקים". לו
 

  

 – הפניםבוועדת  מחטף

  בחופים יבנו בתי מלון
חוק ב) מדיון ועדת הפנים 8.6פעילים סביבתיים הוצאו (    

הבנייה, וזאת לאחר שהביעו מחאה על החלטת הוועדה 
 ופים. בניית בתי מלון בחבדבר לאשר את החוק 

      

  בחופים השל ארגון "מגמה ירוקה" נגד הבני כרזת ההפגנה
  

לחוק השלכות חברתיות וסביבתיות  דברי ח"כ דב חניןל    
ו בכייה לדורות, והוא פותח פתח ענק ימרחיקות לכת "שיה

לשחיתות. הקביעה שעסק פרטי למטרות רווח יכול להיות 
תשתית לאומית ולקבל מסלול עוקף תכנון היא פריצה 
מסוכנת של המסגרת הקיימת, ויוצרת מפלצת משפטית 

 שתמלא את החופים בדירות יוקרה".
עלתה לדיון  נים ואיכות הסביבה של הכנסתבוועדת הפ    

 ,של שר התיירות יריב לוין מהליכוד חברתית-אנטיתכנית 
שמטרתה לאפשר ליזמים המעוניינים לבנות מלונות לקבל 

מהשטח של המלון  20%כאשר  גםתמריץ כלכלי משמעותי 
שייבנה יוקצה לדירות פרטיות. הנושא עצמו עורר לא מעט 

התקדים שיאפשר ליזמי מלונות לבנות  נוכחקר ביקורת, בעי
שעד כה נבלם. באמצע  מסלול –דירות יוקרה על החופים 

האם הרפורמה  שאלה: התאחדות המלונאים הציגההדיון 
תחול גם על מלונות קיימים ולא רק על מלונות שעוד לא 

שאין לו שום כוונה  ,נבנו? בדיון נשמע שר התיירות אומר
מים לרפורמה, כיוון שהמטרה היא לעודד להכניס מלונות קיי

וגם אנשי המקצוע במשרד התיירות  ,הקמת מלונות חדשים
 .הצעההתנגדו ל

 סתייםכעבור חצי שעה בלבד, ממש שנייה לפני שהאך     
הדיון, הודיע יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם (ליכוד), כי 

שתחיל את החוק גם על מלונות  ,החליט להוסיף הסתייגות
ם. "אני מבקש להוסיף ו/או הרחבת מלון קיים הכוללת קיימי

לפחות חמישים יחידות דיור נוספות". וכך, תוך כמה שניות, 
מתכננים להתרחב, אפשרות הקיבלו כל המלונות בארץ 

 –אחוזים משטח ההרחבה לדירות פרטיות  20להקצות 
שום  ו. לא נשמעשקלים הטבה בשווי כולל של מיליארדי

, נתונים על היקף ההטבה, ובעיקר ההצעה דנימוק בעד או נג
בנייה באיך היא תשפיע על החופים של כולנו? "מדובר  –

של דירות יוקרה, כולל ליד החופים, תחת הכסות של קידום 
"מגורי  והוסיף: מתחמים מלונאיים", הדגיש ח"כ חנין,

שייכים לציבור היוקרה לא צריכים להיות על חשבון החופים 
 כולו".

אמסלם את דעתו יו"ר הוועדה למה שינה  פורסםלא     
, 2אך על פי ידיעה ששודרה בחדשות  .במהלך הדיון

שנכחה בדיון,  ,הלוביסטית של התאחדות המלונאים
התרוצצה לכל אורכו ושוחחה עם חברי הוועדה ועם 

  הפקידים הבכירים של משרד התיירות. 
ורי בקמפיין ציב ובארגון הסביבתי "מגמה ירוקה" פתח    

נגד מהלך  הפגנה מול הכנסת  ערכונגד ההחלטה. בין היתר, 
    . )13.6( החקיקה המזיק הזה
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  )הנשיא ניקולס מדורו (צילום: פרנסה לטינה
  

  הקומוניסטים דורשים דיאלוג עם האופוזיציה

 מחריף המשבר
  הפוליטי בוונצואלה

  

ראשי המפלגה הקומוניסטית של ונצואלה מוסיפים לגנות      
 ,פלישה צבאית!) לרבות( תאת הקריאות להתערבות חיצוני

א ונצואלה נשיהבוקעות מהימין שבפרלמנט ומחוצה לו. 
) למדינות דרום 6.6(קרא בשבוע שעבר ניקולס מדורו 

מצד ארצות הברית  ילהיכנע ללחץ הברוטל אמריקה לא
הימנית באופוזיציה  נלחמתהלבודד את ממשלתו, החותר 

, שמזה עשורים ארגון מדינות אמריקה יאשר .מבית ומחוץ
 בשבוע שעבר לקיים וכלי שרת בידי וושינגטון, קראמשמש 

צעדים האפשריים נגד ונצואלה בשל בבו ידונו  ,חירום מפגש
גורם בכיר הודה שבוע שעבר ב. "הפגיעה בשלטון החוק"
כי ארצו עשויה  ליברלית-הזמנית והניאו ברזילממשלת ב

מלקבל את הנשיאות הזמנית " לעזור ולחסום את ונצואלה
מרקוסור במטרה למנוע ממדורו האזורי של ארגון הסחר 

   ."כוחו לבסס את
אני קורא לממשלות היבשת להפגין סולידריות, שיתוף "    

והבנה ולא להיכנע ללחץ הברוטלי לבודד את  פעולה
 ,מדינות הקריביים במנהיגימדורו ונצואלה", הפציר הנשיא 

הידרדרות המצב  . זאת, על רקעוועידה בהוואנהבשהתכנסו 
עקב  סובלת ממחסור במזון ובתרופותההכלכלי במדינה, 

גואה  , מאינפלציהותיהם של תאגידים מקומיים וזריםלופע
נגד שלטונו אלימות של הימין הפגנות ב .וממעשי ביזה

הנשיא . מדורו הקריאות לקיום משאל עם להדחתגוברות 
הממשל  יכתתמב ,כי מדובר בניסיון הפיכההדגיש  מצדו

נגד  מנוהוא הבטיח לסכל זאת כפי "שנלחהאמריקאי. 
  ".השנים האחרונות 17-ההתערבות ב הפיכות וכל ניסיונות

 המרכזית במדינה ליצרנית הבירהבאחרונה מדורו הורה     
לפתוח מחדש את המבשלות והברזים,  שבבעלות אמריקאית

יישלחו לכלא בגין מנהליה  - ואיים כי אם לא תעשה כן
 מדינה. חברת המשקאות והמזון "אמפרסאסמשק החבלה ב

   סגרה במדינה,   שצורכיםמהבירה  80%-פולאר", המספקת כ

  
שאין  משום" שלה בחודש שעבר את המפעל הפעיל האחרון

על  וישתלטהעובדים ורו כי הודיע מדכעת  כדאיות בייצור".
מחבלים הבעלי עסקים " הוסיף:מפעלי החברה הנטושים, ו

 עצירת הייצור נתונים בסיכון "למצוא את באמצעותבמדינה" 
ס הורה אקראק האזיקים". בנאום בפני תומכיו בבירעצמם ב

תקו יאת כל מנגנוני הייצור, שש הנשיא הוונצואלי "לשחזר
  ".הבורגנים

את תמיכתו  למדורוהעניק  ה, ראול קסטרושיא קובנ    
תקפת הנגד וגינה את "ממסויגת" -האיתנה והבלתי"

ברחבי דרום  מתקדמותהאימפריאליסטית" נגד הממשלות ה
קראו לדיאלוג עם מצדם הקומוניסטים בוונצואלה  .אמריקה

כוחות האופוזיציה "חרף העובדה שכוחות אלה עשו כל 
 17שביכולתם כדי להרוס את הישגים שהושגו במהלך 

השנים האחרונים מאז שנבחר לראשונה הוגו צ'אבס 
"נכון שאנו מצדדים  אמרו בנימה ביקורתית: לנשיאות". עוד

א ממש מעוניין בו. אבל אנו בדיאלוג, למרות שהימין ל
סבורים שעוד בטרם מקיימים דיאלוג עם הימין, יש ליצור 

-שיח במחנה השמאל ובמחנה האנטי- דיאלוג ודו
  אימפריאליסטי".

  

 אשר וייס
  

  
  (צילום מונדו אובררו) פעיל חוסה שולמןההסופר ו

  

  פעיל זכויות אדם מארגנטינה:

'הקשרים עם ישראל שבים 

  להתבסס על סחר בנשק'
הימנית  מהעובדה שהממשלהמאוד "אנו מודאגים     

על הסחר  ישראלה ומבססת את קשריה עם בארגנטינה שב
זכויות אדם מארגנטינה, חוסה שולמן,  מר פעילא -בנשק" 
אחרונה במערכת "זו הדרך", בה פגש פעילים לשביקר 

שולמן נמנה עם ראשי הליגה ם. ימארגוני שלום ישראלי
, בעקבות הפאשיזם 1937-ב בארצו הלזכויות אדם, שהוקמ

  הגואה.
יחד עם פעילי זכויות  הגיע לשטחים הכבושים שולמן     

מריקה הלטינית השונות בהזמנת הארגון אדם ממדינות א
במשך שבועיים לאורכה  . הקבוצה סיירההפלסטיני אדאמיר

"  ים"נעדר והיואחיו . שולמן תולרוחבה של הגדה המערבי
ודות וחייו ניצלו ה ,רה הצבאית האחרונההדיקטטו שנותב

לקמפיין בינלאומי. הוא חבר הלשכה הפוליטית של המפלגה 
ידריות עם העם נית ופעיל בוועד לסולהקומוניסטית הארגנטי

הראשון שפגש נשיא ארגנטינה  הפלסטיני. "המנהיג הזר
החדש ובעל ההון מאוריסיו מאקרי הוא ראש ממשלת ישראל 

  בנימין נתניהו בוועידת ההון והשלטון בדאבוס", סיפר.
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מבצע גיוס משאבים 

מקוון למימון ההצגה 

   'ההודאה' על הנכבה
     

, מדי פעם, שמועות ךבשנים האחרונות ודאי הגיעו אלי"    
, העוסק בקרע 2006-שכתבתי ב 'ההודאה'על המחזה 

בין יהודים וערבים בישראל, קרע  1948-המדמם שנפער ב
פוליטי והממסד - שעדיין לא הגליד, קרע שהממסד התרבותי

חינוכי אוסרים לדון בו ובהשלכותיו על היווצרותה של ה
 2014-חברה משותפת בארצנו. המחזה עלה לראשונה ב

בהצלחה רבה בוושינגטון בבימויו של סיני פתר, ואף היה 
כתב המחזאי מוטי לרנר  -" מועמד לפרס הלן הייז היוקרתי
   לעשרות מידידיו בשבוע שעבר. 

עוסק הו 2005–כתב בההודאה" הוא מחזה פוליטי שנ"   
המחזה עוסק בעיקר בפער  .1948-בכיבוש הכפר טנטורה ב

הערבים. על פי  תושבי הכפרשל בין הנרטיבים של צה"ל ו
, ואילו החוקרים פלסטינים הרוגים 70צה"ל, הכיבוש גבה 

 ,אוניברסיטת חיפה הגיעו למסקנהמכץ  אילן פפה וטדי
 ם.אד בני 200–ו נהרגו יותר ממהלכשהיה במקום טבח שב

עד כה לא עלה בידינו להעלות את המחזה " ,לדברי לרנר    
ים בארץ. באקלים התרבותי יבאחד התיאטרונים הרפרטואר

השורר אצלנו בימים אלה, קשה להאמין שאחד התיאטרונים 
 , שהוא. תיאטרון יפו"הללו יעז להעלותו בעתיד הנראה לעין

הרים את  פוליטי בין יהודים וערבים,- במה לשיח תרבותי
בקיץ הקרוב. יביים: סיני על בימתו הכפפה, והמחזה יעלה 

פתר, תפאורה ותלבושות: פרידה שוהם, מוסיקה: חביב 
שחאדה, תאורה: יחיאל אורגל. בין המשתתפים: עודד 
קוטלר, חווה אורטמן, ג'ורג' איסקנדר, רובא בלאל, דניאל 

 ברטוב וחנא אידי.
-ר הממסד הפוליטידווקא כאש" :על כך הוסיף לרנר    

תרבותי אומר לא, אנו אומרים כן. אנו אומרים כן לדיאלוג 
מקרב ובונה בין יהודים ערבים. אנו אומרים כן לדיאלוג 

חותר לפיוס. אנו אומרים כן לדיאלוג שיקדם את היווצרותה ה
צד זה תוך בשל חברה משותפת בישראל, שחלקיה חיים זה 

 ."תיאמפהכרה וקבלה, ומקיימים ביניהם שיח א
תיאטרון יפו הוא תיאטרון דל תקציב. הממסד אך     

התרבותי ממעט לתמוך בו. הקרנות הציבוריות המסייעות 
מן ההפקה משיקולים מדי פעם להפקות פרינג' מתעלמות 

ידידי מקווים שיוצרי "ההודאה" ושחקניה פוליטיים. 
התיאטרון שוחרי השלום בישראל ימלאו את תפקיד הממסד 

יאפשרו לנו להיאבק על "והקרנות הציבוריות והתרבותי 
זכותנו וחובתנו ליצור שיח תרבותי פוליטי העוסק בשאלות 

  ."היסוד של קיומנו
ההצגה הראשונה ו ,ביולי 1-ב אמורות להתחילהחזרות     

על מנת לאפשר את . בספטמבר 17 ,תתקיים במוצאי שבת
המוני העלאת ההצגה, לרנר וחבריו פתחו במבצע גיוס מימון 

אלף  60אלף מתוך  29) גויסו 11.6מקוון. עד סוף השבוע (
  השקלים הנחוצים להפקה. 

התקציב שאנו מגייסים נועד לאפשר את הפקת ההצגה "   
בתנאי המינימום של איגודי היוצרים, ואת פרסומה והפצתה 

 מתוך מחויבותו העמוקה של ,י וערביבקרב קהל יהוד
  לשינוי.   תקווה  תיאטרון יפו ליצירת חוויה אמנותית מעוררת

  
פוליטי -אנו משוכנעים שההצגה משקפת סדר יום תרבותי

 ".הכרחי לקיומה של החברה הישראלית
למרות שארבעה  ,המחזה לא הועלה עד כה בארץ    

מעולם לא שמע זאת  תיאטרונים הודיעו שיעלו אותו. לרנר
ין השורות המסר היה שהם במפורש, אבל לדבריו, "ב

להעלות את  קלולהעלות הצגה כזו". בקאמרי ש פוחדים
  החליטו לבטל את ההפקה.אך לבסוף  -אשתקד  המחזה

 

  המקוון: הקישור למימון ההמונים

http://www.headstart.co.il/project.aspx?id=18121  

  

  בנמל יפו 4פלסטר 
  

עמותת רופאים לזכויות אדם (רל"א) הכריזה על "פלסטר      
מכירת אמנות שתמשיך את המאמץ והתרומה תערוכת  –" 4

של שלוש התערוכות הקודמות, בדגש על תמיכה במרפאות 
מעניקות טיפול רפואי לפלסטינים הההתנדבותיות של רל"א, 

  בשטחים הכבושים ולמהגרים ופליטים בדרום תל אביב. 
עבודות של מיטב האמנים,  150- יותר מו ימכרבתערוכה י    

ייערך ביום  אירוע הפתיחהדולר.  1,000במחיר אחיד של 
(חלל התיאטרון),  2האנגר ב 20:00בשעה  ,ביוני 23 ,חמישי

-19:00שעותה תימשך בשישי ובשבת בוהתערוכ .נמל יפו
אבי בין אמנים שיציגו (... ועבודותיהם יימכרו):     .10:00
אברהם קריצמן, אורי ריכטר, אורי שטטנר, אורית רף,  סבח,

ן בוגנים, אלונה הרפז, אלי טרטקובר, אורלי מיברג, אית
אליאורה סטימצקי שוורץ, אלכס זויתן, אלעד רוזן, אמי 

יב, אנה ים, אסף עברון, גיא שהם, גל אמיר יצספרד, 
 -  דוד טרטקוברווינשטיין, גליה גור זאב, גליה גלילי 

  אביב.  -שתערוכה שלו מוצגת בעת במוזאיון תל
" הם: דוד עדיקא, דוד 4ר אמנים נוספים המציגים ב"פלסט    

הילה ריב, דור גז, דליה גל, דנה יואלי, דני קרוון, הדס חסיד, 
, הילה שפיצר, ורדי בוברוב, זאהד חרש, חנאן אבו לביב

חוסיין, טוני נבוק, טל גולני ארגמן, טליה קינן, יאיר ברק, 
יאיר פרץ, יוליה פריידן, יונתן גולד, יורם יאיר גרבוז, 

, רענן חרל"פ, יערה אורןבלבן, יעל מאירי, קופרמינץ, יעל 
רקפת וינר עומר, שחר יהלום, שי זילברמן, שלומית כרמלי, 

        .תמר רודדתמיר דוד וה, שרון פדידשרון גלזברג, 



    במאבק
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בשבוע שעבר (זו הדרך) "אבתחד"ש עודה באסיפת פעילי   
 

 ),חד"שאיימן עודה ("כ יו"ר הרשימה המשותפת, ח     
) שגבה את חייהם של 8.6(הגיב להרג האזרחים בפיגוע 

: "אני מגנה וכואב את ארבעה במתחם שרונה בתל אביב
הפגיעה הנוראית באזרחים. הלב יוצא אל המשפחות. פגיעה 
בחפים מפשע היא תמיד מגונה, אין ולא יכול להיות צידוק 

"מובילה  , אמר,אזרחים ברחוב". ממשלת הימיןבלירי 
להעמקת השנאה והאלימות ויש להוציא את כלל האזרחים, 
הפלסטינים והישראלים, ממעגל האימה. עלינו להיאבק יחד 

  מים". בדרך צודקת, על מנת להביא צדק ושלום לשני הע
הרשימה המשותפת) הדגיש: "אני  ,דב חנין (חד"שח"כ     

אביב. פגיעה מכוונת באזרחים היא –מוקיע את הרצח בתל
פשע. חייבים לפרוץ את מעגל הדמים הנורא הזה, כדי להגן 

  ".על החיים ולהבטיח עתיד לשני העמים
  

  בארה"במגנים את הטבח ההומופובי 
רצח הגיב לש, הרשימה המשותפת) (חד" כ דב חניןח"    

), פלורידה, 12.6ההמוני במועדון לילה באורלנדו (
"עשרות בני אדם:  50-שבארה"ב, שגבה את חייהם של כ

נורו למוות במועדון של הקהילה הגאה באורלנדו שבארה"ב. 
אני נזכר . ים עולה שמדובר כנראה בפשע שנאההדיווחמ

נוער, בו -, כשאירע הרצח בבר2009בלילה של אוגוסט 
וליז טרובישי את חייהם. הגעתי למקום  איבדו ניר כץ

והשתתפתי בהפגנת האבל הספונטנית שצעדה באותו לילה 
אביב. אני נזכר גם במצעד הגאווה בירושלים, -ברחובות תל

בו השתתפתי בקיץ האחרון, שם נרצחה הנערה שירה בנקי 
בדקירות סכין, בידי הומופוב אלים. מעולם לא הייתי 

קולות דומים, המראות דומים, באורלנדו שבארה"ב, אבל ה
 האבל דומה, והכעס דומה".

ח"כ חנין הדגיש ש"עדיין ארוכה הדרך לקראת שוויון     
זכויות מלא. עדיין יש בעולם שלנו אלימות ושנאה וגזענות 

שיכולות גם להפוך לרצחניות. זו אחריות כולנו  -ואפליה 
להיאבק במגמות החשוכות האלה, ולבנות חברה שוויונית 

 ובטוחה עבור כולנו".
ו ת זיכרון והזדהות עם נרצחי ופצועי הטבח התקיימועצר    

בכיכר ציון שבמרכז ירושלים ובמרכז הגאה בגן מאיר בתל 
   אביב.

 שנה למחאת יוצאי אתיופיה
מחאת יוצאי אתיופיה פרצה לפני שנה כתוצאה מאלימות     

 ,בתגובה למחאה .צעירים יוצאי אתיופיהשל שוטרים כלפי 
הקים ראש הממשלה ועדת שרים כדי שזו תציע פתרונות 

שנה לאחר מכן, נושא אלימות המשטרה כלפי  ושינויים.
, וסגירה נוספים אלימים אי אתיופיה וציבורים  לאציבור יוצ

ות חלק מחוויות יממשיכים לה - מהירה של תיקים במח"ש
ת של יומיומיות של יוצאי אתיופיה, המתלווים למציאו

   .אפליה בתחומים רבים
הרשימה המשותפת) והאגודה  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    

לכנס  ו את הציבורזמינההישראלית למען יהודי אתיופיה 
"כדי לשמוע ולהשמיע. בואו לדון במה  בכנסתשייערך 

 שהשתנה ובמה שלא השתנה בשנה הזאת, במה שכבר נעשה,
הכנס  . "אתיופיהומה עוד צריך לעשות למען שוויון ליוצאי 

באולם  16:30 -  14:00בשעות  ,ביוני 15יום רביעי, ייערך ב
  ירושלים בכנסת.

נא לשלוח שם ומספר ת.ז באמצעות הדוא"ל, להרשמה: להרשמה: להרשמה: להרשמה:                 
: אל בנושא "כנס שנה למחאת יוצאי אתיופיה" -ולציין 

dovhanin@gmail.com  
  

  ב'חולות'הבינלאומי יצוין  יום הפליט
ביוני יציינו ברחבי העולם את יום הפליט  20-ב    

הבינלאומי. זה המועד בו נחתמה אמנת הפליטים שישראל 
הייתה מהמובילות לניסוחה וקבלתה. בישראל מתגוררים 

 3,300אלף מבקשי מקלט מאפריקה. מתוכם,  40-כיום כ
 כלואים במתקן חולות שבנגב. 

 ,מחוץ למתקן חולות ,17:30ביוני, בשעה  18 ,בשבת    
ייערך אירוע לציון יום הפליט הבינלאומי. באירוע: ההצגה 

  והקרנת הסרט "בין גדרות".  "מחוקק חולות"תיאטרון 
  

 מועדון הגדה השמאלית
, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  )1994סיה, י"שתיקות הארמון" (טונ
  

   ד"ר אורלי לוביןתרצה  לפני הסרט

  על מקומן של נשים במהפכה  
  

    0019:, בשעה 6.16, ה'יום 
  

  ולהורים המאושרים	ארליך	לאבישי
 

 ברכות חמות להולדת

  הנכד-הבן
 

  "מערכת "זו הדרך


