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ביום חמישי קמו הבריטים     
להפתעה גדולה, כאשר נודע כי 
המחנה התומך בעזיבת האיחוד 

זכה במשאל העם  האירופי
שנערך במדינה, וכי ראש 

יד קמרון והממשלה, דייו
תפטר בעקבות תבוסת ההשמרני, 

נקבע כתגובה  משאלה ו.המחנ
קמרון מצד ל עללחצים 

מפלגת בפוליטיקאים שמרנים 
הימין צד השלטון, כמו גם מ

הסקרים,  .UKIPהפופוליסטי של 
 ובבריטניה צפהרוח  לוךהו

ניצחון למחנה ה"להישאר", 
ממסדי שתי של  התמיכבשזכה 

נים המפלגות הגדולות, השמר
תמיכה רבה בר, כמו גם ווהלייב

  . םמצד בעלי ההון הגדולי
  

  

חלה עליה משמעותית במומנטום של  ערב המשאלאך     
המחנה המצדד בעזיבה, המורכב מתערובת פוליטית 

ליברלים, כמו ראש עיריית לונדון -ייחודית: אנשי ימין ניאו
זוכרים את המבוגרים  עובדים ;לשעבר בוריס ג'ונסון

בעלי  ;גזענים מתנגדי הגירה ;התקופה שלפני האיחוד
רצח לאומנים ופשיסטים אנגלים (כמו זה ש ;עסקים קטנים

וגם  ;ג'ו קוקס, חברת הפרלמנט תומכת "להישאר" את
  . יורוסקפטיםארגוני שמאל 

  
  

-קבעו הניאו מנצחהמחנה האת הטון של זה מצער, אך     
לכן ליברלים והגזענים מתנגדי ההגירה, ולא אנשי שמאל. 

 ווקאלאפשר דהתפתחויות הפוליטיות הקרובות ב עלולות
 בדברשינהלו את המו"מ  האל תהיול ימניים אותם גורמיםל

דשות ח ו הןאם כך יהיה, אל .העזיבה ואת העזיבה בפועל
רעות מאוד לעובדים המוגנים על ידי חוקי העבודה של 

מהגרים הנמצאים בבריטניה, לפליטים ולהאיחוד האירופי, 
יושם סימן שאלה צעירים שחיו כל חייהם באיחוד, ועתה לו

  תנועתם החופשית. על 
  
  

השמאל בהצבת פרישה שמאלית על סדר היום,  תחולש    
בשאלת האיחוד האירופי. בתוכו נובעת מפילוג עמוק 

ג'רמי קורבין, מנהיג מפלגת 
הלייבור, איש שמאל מובהק, 
שבעבר ביקר רבות ובחריפות את 
האיחוד, תמך בהישארות, גם אם 

, וניסח את בהתלהבות יתרהלא 
לי להישארות "הטיעון השמא

  באיחוד". 
  

כה , שתמLexitקואליציית     
ביציאה מהאיחוד מעמדה 

בעקבות הודעה  פרסמהשמאלית, 
תוצאות "נכתב בה  ,התוצאות

להתנגדותם של  המשאל הן ביטוי
  הצנע    מיליוני עובדים למדיניות

   כל   עשורים.   מזה    הנמשכת
לכלי והכ הפוליטי הממסד

הבריטי פעל למען הישארות 
ותוצאות  ,בריטניה באיחוד

 המשאל גרמו למשבר פוליטי
אילו  .נית החלה מלחמת כל בכלרבתי. במפלגה השמר
עומדת בראש המתנגדים לאיחוד, היא  מפלגת הלייבור הייתה

אבל  יכלה להפוך לאופציה פוליטית עבור מעמד העובדים.
האגף הימני של טוני  הנהגת הלייבור החליטה להתיישר עם

נטש ללא בושה את עמדותיו  רמי קורבין"ר ג'בלייר; והיו
  ". העקביות נגד המשך חברות בריטניה באיחוד

 .בר אינה רלוונטיתכבתוך השמאל אלת המחנה הצודק ש    
ים בפני הניצבם יליטימה שבטוח הוא שהאתגרים הפו

 רושם : משבר כלכלי כבר דת הם אדיריםהממלכה המאח
יציאה ה גביהמו"מ לאת . בבריטניה, והוא יחריף העיפג

נראה האגף הימני של המפלגה כל הכ נהלמהאיחוד י
מפלגת הלייבור, בראשות  אז כיצד יכולה עתה. תהשמרני

חבר לקורבין, להציע אלטרנטיבה שמאלית לבוריס ג'ונסון ו
שארו חלק מהממלכה יימרעיו? האם סקוטלנד וצפון אירלנד 

עזיבה  בדברקשו לערוך משאלי עם יבשאו  המאוחדת
על השמאל הבריטי  האל לקראת אתגריםוחבירה לאיחוד? 

רק  הפרישה היאלהתכונן למאבק, כי שורות ו לכדל
  ההתחלה.

  

גנמרוד פלשנבר  

  2016 ביוני 29, 25 גיליון   

  הבא של בריטניה? ראש הממשלה –בוריס ג'ונסון 



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  / א' גם זו הגדרה
הבעיה היא שהברזילאים התרגלו לניצחונות בכל משחק "

  כדורגל, אבל עכשיו נכנסנו לתקופת מעבר".
מול  פסד, לאחר הבכדורגל (דונגה, מאמנה של נבחרת ברזיל

  )13.5אמריקה" בשלב מוקדם,  קופה"דחה מההנבחרת פרו ו
  

  גם זו הגדרה / ב'
מגוונים, אך  הטרוסקסואלית כינויים-ה מינית לאבעלי נטייל"

העיתונאים החרדים הצליחו לדווח על הטבח במועדון 
מבלי  –מועדון ההומואים, או מועדון הלהט"ב  הגאה, או

 'פולס'הרצח, מועדון ה להשתמש באף אחד מהם. את אתר
 ',מתחם הומה אדם'באורלנדו, תיארו העיתונאים החרדים כ

   .'"אולם אירועים'ו 'אולם הומה מאדם'
  )13.6(שוקי טאוסיג, "העין השביעית", 

  

  

  שבוע הספר המתנחלי
  

"שבוע הספר העברי". אבל תחת  בסוף השבוע ננעל    
ים: מזמן לא רה זו מסתתרים שני שקננוש-הכותרת הישנה

ולא מדובר  ,ימים רצופים 10-מדובר ב"שבוע" אלא ב
  . "מתנחלי"ב אלא –ב"עברי" 

עולה ודעה שפורסמה בעיתונים לקראת האירוע מעיון במ    
. לצד ערים גדולות כגון חיפה, נערך לרוב בהתנחלויותשהוא 

פתח תקווה  אין יותר...או כפר סבא ( אשקלוןלוד, , ירושלים
ישנה שורה ארוכה של התנחלויות:  ;על קיומו) הכנראה ויתר

אלף); בית  1.3( אלף תושבים); אלון שבות 1.7אלון מורה (
אלף); יצהר  3.4אלף); טלמון ( 2.1הר ברכה (אלף);  5.9ל (א
אלף); מעלה שומרון (פחות מאלף תושבים); מצפה  1,2(

 1.2אלף); נווה צוף ( 2.1תושבים); נווה דניאל ( 300אילן (
תושבים);  800- אלף); סוסיא (כאלף תושבים); עלי זהב (כ

-וה (כ); שערי תקו2,000-אלף); קדומים (יותר מ 1.4פדואל (
 2,000- כ) ותקוע (900תפוח (); 800-); שקד (פחות מ5,000

תושבים). במילים אחרות: רוב ירידי הספרים נעשים מחוץ 
  לגבולות ישראל, בהתנחלויות שמעבר לקו הירוק.

 יע אל ההתנחלויות דלות האוכלוסיןכמובן שהמאמץ להג     
נעשה בשם "קידום הפריפריה". אבל מדוע לא מתקיימים 

אלף תושבים);  70-דים בפריפריה אמיתית כגון נהריה (כירי
אלף) או אילת  300-שבע (כ- אלף), באר 30-קרית שמונה (כ

זאת, מבלי להזכיר את שדרות,  )?אלף תושבים 45-(כ
חדרה ועוד,  ,תרשיחא, ערד, עפולה, ירוחם- נתיבות, מעלות

ועוד. ואגב "פריפריה" מתי משרד התרבות יקיים את "שבוע 
  הערבי"?                                                                     הספר 

א"ד                                                                

  

  החופשי השוקחופש עיתונות ו
שמבקרת את ירוחם [בעיתון 'דבר'] אני אצייר קריקטורה "ש

המשכורת? לא  משל, מזכיר ההסתדרות שמשלמת לי את
 תיעיתונים המסחריים פגש. ביעלה על הדעת! מסתבר שכן

זה מהר מאוד כשהצטרפתי  מציאות אחרת. למדתי את
משפחת  ל'מעריב'. אין סיכוי לצייר דברים ביקורתיים על

גם '. נמרודי, או על נוחי דנקנר, שהיה הבעלים של 'מעריב
ם ב'ידיעות אחרונות' לא יכולתי לצייר משהו בנושא שה

משמעית -כלכלי. הם נותנים לך להבין חד מגדירים כאינטרס
בעיניך, תתחפף. 'דבר'  שבנושא הזה לא נוגעים. לא מוצא חן

 מבחינתי היה מקום נפלא לעבוד בו, כי הוא נתן לי חופש
תה לי ביקורת על דברים שההסתדרות ייצירתי מאוד רחב. הי

ה תה במידיהממשלה, שההסתדרות הי עשתה, וביקורת על
מספר פעמים שבהן ]ב. [רבה האח התאום שלה, ולא נחסמתי

קריקטורה שבה מופיעה גם שרה נתניהו, ב'מעריב' ציירתי 
  ".ניתן לי להבין שעדיף שלא אתעסק בעניין

  )12.3אתר "דבר ראשון", ה(הקריקטוריסט מושיק לין, 
  

  חלאס עם וואלאס
ון, הייתי שואל אותו דבר ראש ,ווידיאם הייתי פוגש את די"

דיוויד, פוסטר  ,איך לקרוא לו נוכח שלושת השמות שיש לו
  ".או וואלאס, ושואל אותו אם שמע על המילה חלאס

  (שלמה ארצי על חלומו לפגוש את הסופר המנוח 

  )15.6יוויד פוסטר וואלאס, "ידיעות אחרונות", יד

  

  רוביבוקר טוב : סליחה ,אליהובוקר טוב 
רחי ישראל יהיו ציונים? ״האם אני מצפה או דורש שכלל אז

  .לא״ ―
  )14.6, כנס הרצליהמדינה ראובן ריבלין, (נשיא ה

  

  תמיד הלכו יד וביד: ציונות וביזנס 
-"תנועת 'אם תרצו' השיקה אתמול בבית ז'בוטינסקי בתל

אביב את 'כרטיס הציונות', המעניק הטבות שונות לבתי 
מה תרבות, עסקים ומקומות בעלי אוריינטציה ציונית. בדו

לגופים עסקיים, מבקשת התנועה לכלול תחת קורת גג אחת 
  את כלל הגופים הציוניים בישראל".

  )15.6("ישראל היום", 
  

  

  רוצח מאהבה
מביא עלינו את כל הפיגועים והאינתיפאדות וזה  "המצעד

אם עם ישראל מרגיז את . הוא גורם לכעס אצל הקדוש ברוך
ני משתדל לפעול תוצאות. א אז יש לזה - הקדוש ברוך הוא 

  ".מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל
  צח הנערה שירה בנקיו(ישי שליסל, ר

  )16.6במצעד הגאווה בקיץ שעבר, בבית המשפט,  
  

  חזר בשאלה
אין ... על ההנהגה בישראל להפסיק להפחיד את האזרחים"

איום קיומי על מדינת ישראל, ובעת הזו גם תכנית הגרעין 
  ".הווה איום קיומיהאירנית אינה מ

  )16.5 ,נס הרצליהכשר הביטחון לשעבר, , משה יעלון(

  

  חוזר למחאה
 לנו לקום ממקומות מושבינו, הנוחים והפחות נוחים-ו-ו-כו"

  את הממשלה" ולהפיל –
  )16.5 ,כנס הרצליה שר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, (



  

 3/ מדיניות
 

  תחילת עידן הדאחיה
  צה"ל ב חלוה, השינויים שיעשר שנים אחרי מלחמת לבנון השני

  דרך לחימתו ניכרים במבצעים הצבאיים הרצחניים בעזהבו
  

  

  מיכאל גלעד מאת 
  
  

, מאז לבנוןבודאי וישראל, ובב התחוללוהרבה דברים     
קיץ לפני עשר שנים. ראש בהמלחמה שניטשה ביניהן  יוםס

 דאז בכלא, ומפלגתו נעלמה כדי לפנות מקום ממשלת ישראל
מי זוכר שאת הבחירות (לממשלות הימניות ביותר שהיו פה 

רט שלפני המלחמה ניצח אולמ
כשהוא רץ על תכנית 

. האיום במלחמה !)ההתכנסות?
בצפון נראה רחוק מאי פעם בשל 

 ,מלחמת האזרחים בסוריה
ששינתה לחלוטין את יחס 

  הכוחות באזור. 
ללה עסוק כעת במאבק חיזבא    

שרדותה של בעלת בריתו יעל ה
וזו אסד,  ותשבראהגדולה, סוריה 

שקט בגבולה כנראה ל הסיבה
מה ולא  ,הצפוני של ישראל

"הרתעה" שלפעמים  שמכונה
  המלחמה. מקשרים לתוצאות

 פרשנים מרבים להצביע על    
אבל ההשפעה  .המלחמה ההיא לשקט של היוםהקשר בין 

צפון הארץ ב ניכרתלא הצפונית של המלחמה הגדולה ביותר 
  מלחמות שישראל מנהלת מאז בעזה.ב – דרומהבאלא 

  

 עממיים למפקדיםמפילוסופים מתנשאים 
במסגרת מסקנות ועדת וינוגרד והדיון בתוצאות מלחמת     

לבנון השנייה, הואשמו קציני צה"ל הבכירים ברשלנות בכל 
כראוי, תוחזקו  מחסני חירום שלא(הנוגע בהכנה למלחמה 

, ובכשלים חמורים בכל הנוגע )תכניות לחימה לא מתאימות
לפיקוד במהלכה. זכורות במיוחד הטענות שהוטחו במפקד 
עוצבת הגליל דאז תא"ל גל הירש על שפתו הפיוטית 
שהקשתה על יישום פקודותיו. "השתבללות", הדרך שבה 

בל, בחר הירש לתאר את תנועת הכוחות הרצויה לתוך בינת ג'
היא מילה שהופיעה אז שוב ושוב בתקשורת, תמיד מלווה 

פלצן  –הוא כונה "פילוסוף", כלומר בשפת הצבא (בלעג 
כושל, והכינוי דבק גם בדן חלוץ, באביב כוכבי ובייחוד 

  .)והה אחר כך כאבי "הכשלון הפיוטי"שז ,בשמעון נווה
לאותם גינויים התווספה ביקורת חריפה על אירועי היום     

האחרון במלחמה. הקרבות באותו היום, שנועדו לטענת 
ציני של הדרג ה והמבקרים ליצור תמונת ניצחון לשימוש

מהלך חיילים ישראלים הרוגים ב 33המדיני, עלו בחייהם של 
 השעות האחרונות ללחימה. 30

לאחר דן חלוץ הטייס, הגיע לצה"ל גבי אשכנזי. יותר     
ושל המטכ"ל שלו, היה  מהבעת אי אמון בתפקודו של חלוץ

אמון בתדמיתם. מבחינת תקשורתית היה זה מהלך -המינוי אי

צד השינויים המקצועיים, כמו ציודם של במבריק, שכן 
מחסני החירום, והגברת קצב האימונים, קיבל צה"ל גם 
תדמית חדשה: רציני ועממי. כך אוהבת התקשורת את 

  הרמטכ"ל שלה. 
  

 מינימום חיילים מתים –מקסימום אש 
כמה לקחים של ממש לגבי הפיק הרמטכ"ל הנכנס     

המלחמה עצמה. אשכנזי הצליח לקלוע 
אחר.  גלרצונם של ישראלים במלחמות מסו

הוא הבין שנכונותו של הציבור הישראלי 
להתעלם מהמוני הרוגים לבנונים לא מלווה 
בנכונות לשלם בחיי חיילים. מאותה תפיסה 

ת הלחימה על עזה, וההפצצות מן נולדה תור
האוויר, מורשת "דוקטרינת הדאחיה" הנוראה 

לבנונים, ומאז עופרת של שגבתה אלפי חיים 
פלסטינים. יותר של גם אלפי חיים  -יצוקה 

מפיקוד יעיל יותר, יותר מאימונים וממחסני 
חירום, "דוקטרינת הדאחיה" נראית כמו 
הלקח הבסיסי שאומץ מהמלחמה ההיא 

 םון. שיעור זה חזר ונלמד גם במבצעיבלבנ
 – "צוק איתן"ו "עמוד ענן"עופרת יצוקה", "

צה"ל מפציץ מן האוויר, ונזהר מאוד בכוחות 
 הקרקע שלו.

אוהדי  םגדי אייזנקוט נמנה עהרמטכ"ל הנוכחי נראה שגם     
"כוח לא ל ייבחתה מוההפצצה מהאוויר. בראיון שנערך ע

מקרה של מלחמה נוספת "הרס אדיר" בלפרופורציוני" ו
כוח שיופעל כמובן מרחוק. אלא שיחד עם הלקח ולבלבנון, 

הזה, שאין עוררין עליו בצמרת צה"ל, ניתן לתת את הדעת על 
 -שינוי נוסף שהתרחש בצמרת צה"ל מאז המלחמה ההיא 

ים בדיון הפוליטי תופסשינוי במקום שקציני צה"ל הבכירים 
יו טכנאים בכירים בציבור הישראלי. אם חלוץ והירש ה

ולעתים קרובות (שהתגאו ואפילו התענגו על מקצועיותם 
ותו לא, פנתה כיום צמרת צה"ל, לפחות בחלקה,  )שלא בצדק

כעימות ערכי, ואינו אלא עימות  התחזותמבקש להלעימות 
  פוליטי מול הדרג המדיני וממשלת נתניהו.

 , התבטאויות"יהודה ושומרון"המלצות הצבא לרגיעה ב    
הרמטכ"ל נגד שימוש מופרז בנשק, וכמובן התבטאויותיו 

של  ההם מתסמיני -של האלוף יאיר גולן נגד הימין הקיצוני 
רוח זו במטכ"ל, שלא היה פוליטי ממנו מאז שהמטכ"ל של 

מאמצי השלום של אהוד ב תוארשאול מופז חיבל כמה ש
 ברק וקבר אותם תחת ערימות הרוגים פלסטינים.

מנשבת כעת רוח שניתן לראותה, מבחינת  בצמרת צה"ל    
פך יתפיסת הקצינים את תפקידם בחברה הישראלית, כה

הגמור של רוח המטכ"ל של מלחמת לבנון השנייה, אך גם 
כיורשת מבחינה צבאית של מסקנותיה האכזריות ביותר. 

, ששינוי מדיני ציוניוהרי זה פרדוקס מוכר של השמאל ה
  ועל ידיו הכי הרבה דם.  בימיר הרסבמבטיח רק מי שמאיים 
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נדרשת מהפכה 

  בצורת החשיבה
  תכנית "מהיר לעיר" הוצגה 

 ועדת המשנה לתחבורה ציבוריתוב
  

  
"כדי לקדם תחבורה ציבורית מהירה ויעילה במטרופולין     

" רת החשיבה ומתן העדפה לאוטובוסיםמהפכה בצו יםנדרש
ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) בדיון  הדגיש –

בורה ציבורית בראשותו בנושא תכנית בוועדת המשנה לתח
 "מהיר בעיר".

תכנית נועדה לפתוח את הפקקים במטרופולין דן ה    
רשת של נתיבי תחבורה ציבורית שתחבר בין כל  באמצעות

 " הסביר חנין."פקקים אינם גזירת גורל הרשויות המקומיות.
הציבור זקוק היום לראשי ערים עם אומץ, עם ראייה "

. עד שייגמרו עבודות הרכבת הקלה, 21-השמתאימה למאה 
נדרשת כאן נכונות של הרשויות המקומיות לצנתר את 
הסתימות האיומות בגוש דן במתן העדפת דרך אמיתית 

 לתחבורה הציבורית."

משרד התחבורה והחברה הממשלתית "נתיבי איילון"     
. במסגרת התכנית ועדת המשנהתכנית בפני האת  והציג

חבורה ציבורית (נת"צים) בכל גוש דן, ייסללו נתיבי ת
במטרה להפחית את עומסי התנועה הקיימים. אם התוכנית 

ק"מ של צירי  300יהיו בגוש דן  2020תיושם במלואה, בשנת 
העדפה לאוטובוסים, כולל נתיבים בלעדיים, העדפה 
ברמזורים ותחנות אוטובוס משודרגות בצירים עירוניים 

 ובינעירוניים.

פרבר, מנהלת אגף בכירה במשרד התחבורה, עירית ש    
את מלוא מתוקצב המשרד אמרה כי זה פרויקט דגל 

. על מנת לעודד את הרשויות המקומיות לשתף הוצאותיו
פעולה עם התכנית, הוצע תקציב גדול יותר לעיריות 
שיצטרפו בפעימה הראשונה. לוד, רמלה, חולון, בת ים, 

 ת להצטרף.קריית אונו והוד השרון היו הראשונו

, ראשון לציון, הרצליה ורעננה צפויות יפו-תל אביב     
לחתום עם משרד התחבורה על הצטרפותן לתכנית כבר 
באוגוסט הקרוב. ח"כ חנין קרא להפעיל לחץ ציבורי על 
העיריות שגוררות את רגליהן כמו רמת גן, גבעתיים ובני 

ב ברק: "לצערנו, לא בכל ערי גוש דן התכנית מקודמת בקצ
הדרוש. יש עדיין מי שחושב שהוא מגן על בעלי הרכבים 

שנים של בזבוז  דן אותם לעודהוא הפרטיים, אבל למעשה 
  ".כסף וזמן בפקקים

  

  רצח לכל דבר
) בחקירת 21.6המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) פתחה (    

, שנורה 15"נסיבות מותו" של מוחמד רפאת בדראן, בן 
, )20.6( פיר במהלך הלילהאש של כוח מחטיבת כבלמוות 

  . 443בסמוך לאזור שבו יודו אבנים על רכבים בכביש 
כי "החקירה נפתחה במסגרת הנוהל  ,דובר צה"ל מסר    

ולפיו כל מקרה הריגה של פלסטיני צריך להיחקר במצ"ח. 
בין היתר, ייבדק גם אם היה צורך במקרה הנוכחי לפתוח 
באש אף שיידוי האבנים פסק". בתקרית נפצעו שלושה 
ישראלים באורח קל מהעצמים שיודו לעבר רכבם סמוך 

ם הכבושים. יניבית חורון שבשטחים הפלסטיהתנחלות ל
 יצוין שארבעה צעירים פלסטינים נוספים נפצעו מירי.

, גינה (חד"ש) יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה    
"מחמוד ראפת בדראן  :הנער הפלסטיני צחאת רבחריפות 

על ידי חיילי צבא הכיבוש. כל פשעו של מחמוד היה  נרצח
וחת שבירת שנסע יחד עם בני דודיו לשחייה לילית לאחר אר
קבוצה של  ,הצום. כשהתקרבו למעבר הכביש לעבר הכפר

חיילים שעמדה על הגשר ריססה ביריות את רכב ההסעות 
לא נהרגו מהירי. איש לא יכול הנוסעים שבו נסעו, בנס שאר 

ירי חסר הבחנה על רכב שכן בטעות, פה לטעון שמדובר 
 מלא בנוסעים הוא רצח מכוון. את העמדת פנים של תחקיר

שלא מזמן זוכה לאחר שירה בגבו של  ,ראשוני ביצע המח"ט
, ורצח אותו. הכיבוש לא רק גוזל את 17מוחמד אל כסבה, בן 

הוא גם מתיר את דמם.  ;חירותם של הנערים הפלסטינים
הפשעים האלה הם הבנים הלגיטימיים של הפשע הגדול מכל 

  שהוא הכיבוש".
ותפת) אמר ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המש    

״המקרה מוכיח שוב שהוצאת בתגובה להריגת הנער: 
פלסטינים להורג הפכה נורמה בצבא, וכי והמקרה של החייל 
היורה מחברון אינו בבחינת מקרה חריג, אלא חלק מתופעה 

ידי הדרגים הפוליטיים -אשר נתמכת על ,רחבה יותר בצבא
סר של והצבאיים, וניזונה מחוסר מיצוי הדין עם החיילים. המ

  ".הפקר ואדרגים אלה הוא שדמו של הפלסטיני ה

  
את רדיפתו  ותמק"י וחד"ש: מגנ

  של החבר רג'א זעאתרה
  

  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     
הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מגנות את החקירה 
המשטרתית נגד רג'א זעאתרה, מזכיר מחוז חיפה של מק"י 

רכזי, וחבר לשכת חד"ש, בשל קריאתו וחבר הוועד המ
שבירת צום (איפטאר) בנוכחות שרת  ה שללהחרמת סעוד

) 22.6המשפטים איילת שקד (הבית היהודי) שהתקיימה (
 בוואדי עארה.

צעד זה מהווה פגיעה גסה בחופש הביטוי, וחלק ממסע     
ההסתה נגד הציבור הערבי ונגד כל קול דמוקרטי שמבקר 

הממשלה. חקירה זו היא עוד פרק ברדיפה ונאבק במדיניות 
הפוליטית נגד זעאתרה בשל עמדותיו ופעילותו הפוליטית, 

הרתעת הכוחות הדמוקרטיים לוניסיון לסתימת פיות ו
מק"י וחד"ש  מלהתנגד לגילויי הפשיזם בחברה הישראלית.

        מגבות את החבר רג'א זעאתרה מול רדיפה זו.
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    מפח נפש: שנה לרפורמה בבריאות הנפש
  שר הבריאות ליצמן מתעלם והעיתונות חדלה מלעסוק בשערורייה 

  

  וייס אשרמאת 

  

בישיבה של ועדת הבריאות העבודה והרווחה של הכנסת     
בחריפות את יישומה של  תקפו חברי הכנסת) 20.6(

 הצהרותיו והבטחותיו בהודפם אתהרפורמה בבריאות הנפש. 

ות של מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, חבוטה
ההתרשלות המוחלטת של משרד  ביקרו חברי הכנסת את
  .הבריאות בשנה החולפת

תייחס בדבריו הרשימה המשותפת) ה ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
החששות שהועלו בשנה אל מול  ניתנולכל ההבטחות ש

ריאות "משרד הב :ולפניה, והטיח במשרד הבריאות החולפת
כבוד שובר שיאים. ההבטחות  בחוסר ת ומתנהלמזלזל בכנס

הורדתם  .לא מתקיימות – גם אלו שניתנו על ידי השר – כולן
 28-ל[של הפסיכולוגים הקליניים] את מלגות ההתמחות 

החלשה של  אחוז וקופות החולים לא רוצות להכשיר. יש
הרגולציה. יש פגיעה בזכאות לטיפול. נציג המדינה אמר 

. נתוני בריאות במצבי חייםאין טיפול  כי בפירוש בבג"ץ
הנפש פרוצים. יש העדפה למסלולי שר"פ (שירות רפואי 

ניתנים טיפולים קצרים גם לאנשים שזה לא מתאים  .פרטי)
הממשלתי ופגיעה  להם. יש פגיעה במערך בריאות הנפש

בה לקטסטרופה היא שדילגו על אנושה בטיפול בילדים. הסי
 אנטי דמוקרטי".ופן ת באהכנס

את הרפורמה, תמך בה  נהיגשה ,שר הבריאות יעקב ליצמן     
 בהיעדרו בלט –לאורך כל הדרך והדף כל ביקורת וחשש 

לדברי פעילי "בנפשנו", הפועלים למען חיזוק . מהישיבה
, "בעוד שעל הנייר משרד השירות הציבורי לבריאות הנפש

תורי  וקיצור הציב את זמינות הטיפול הנפשיהבריאות 
במציאות  – ההמתנה לטיפול כמטרה העליונה של הרפורמה

. חברי הכנסת, "לבדוק אם זה אכן המצב אין לו כל כוונה
השמיעו קול ברור  אנשי המקצוע והמטופלים שנכחו בדיון

 ואמרו שהם אינם מתכוונים לוותר. דיון נוסף בנושא נקבע
ת יאלץ ונראה שעד אז משרד הבריאו"אוקטובר הקרוב, ל

 נופףמציאות, ולא לבולהסתכל  למצוא דרך לפקוח את עיניו
  .סיסמאות היפות שהביא מהבית"ב

במהלך השנה האחרונה התקשורת, הכנסת וארגונים      
הבריאות תמונה בהירה וברורה  חברתיים ניסו לקבל ממשרד

 המתרחש בשטח לאחר החלת מתווה הרפורמה גביל

יסיונות "נתקלו בחומה בבריאות הנפש ביולי אשתקד. הנ
של חצאי אמיתות והתחמקויות.  אטומה של התעלמות, פיזור

הרפורמה  לפיכך, לקראת הישיבה שבחנה השבוע את
שנה לאחר שיצאה אל הפועל, בחרנו לערוך  ,בבריאות הנפש
  .נמסר מ"בנפשנו" כך – אלטרנטיבי" מחקר ובו מידע

נושאי כל " נערך ניתוח של בנפשנו" םרסיבחוברת שפ    
: זכאות, סודיות, תקינה, שר"פ, מצבו של ברפורמה הליבה

 ברתהמערך הממשלתי והכשרת דור המטפלים העתידי. החו

מבוססת על מקורות שונים: פרסומים חלקיים של משרד 
ברוקדייל, מידע שדלף מישיבות  חות של מכון"הבריאות, דו

של  מנהלת הרפורמה, נהלים של משרד הבריאות, סקרים
עגומה. גם אם  א"התמונה המצטיירת הי .הלמ"ס ועוד

הגורס כי יש להעביר את מערך  מקבלים את הרציונאל
  נה תמו  עולה שנה  בתום  החולים,  לקופות   הנפש   בריאות

  

  

התמורה   מרובים, משאבים   הושקעוכי   על   אך   ש ברורה 
  ., נכתבבשטח מועטה"

משרד הבריאות זעק כי שם לאחר שנילדברי המחברים "     
רגולטור בו בזמן, מסתבר שהוא כאינו יכול לשמש כספק ו

יבותו הבסיסית לשמש כרגולטור את מחו מתקשה למלא
וגם  בלבד. המשרד הפגין התעלמות בוטה מהתחייבויותיו

תוך ' ו של שר הבריאות ליצמן לתקן את הכשליםמהבטחותי
ם מהדיונים . משרד הבריאות התעלם בבוטות ג'כדי תנועה

בבריאות הנפש, ולא טרח  בוועדת המשנה לענייני הרפורמה
זאת,  אחת מהמלצותיה במהלך השנה שחלפה.לא ליישם אף 

מצוקה  על מנת להבטיח את זכותו של כל אזרח החווה
 )במידת הצורך(נפשית לקבל טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי 

  ."מקצועי וזמין איכותי,
של בכירי של הבריאות טרם החלתה בניגוד להתחייבויות      

שמתווה הרפורמה  של הרפורמה בבריאות הנפש, מסתבר
אינו כולל מענה למטופלים החווים מצוקה על רקע של 

אבחנה פסיכיאטרית   הולםאינו  אירועי חיים, אשר מצבם
. לאחר פיטורים מהעבודהוגירושים שכול, , כמו מובחנת

ייתה ידועה היטב גם ה כי עובדה זו ,הרפורמה התברר אישור
  . האחראיות כעת למתן השירות לקופות החולים

קופות החולים עושות שימוש הניתוח עולה כי מ    
המטופל נדרש  ,ול זהבמסל אינטנסיבי במסלול השר"פ.

הטיפול נערך בקליניקות ו ,לפגישה "חש 130-לשלם כ
הנמצאים בהסדר עם קופות החולים.  פרטיות של מטפלים

ות מטופלים לערוץ זה מבלי ליידע אותם על הקופות מפנ
מנותבים ם ה זכותם לקבל טיפול חינם במרפאות של הקופה.

בקופה מוסבר להם שייאלצו להמתין  שכןלמסלול הפרטי 
  .עד לפגישה הראשונה מספר חודשים

מערך בריאות הנפש הועבר לקופות החולים  ,נכון להיום"    
בהתאם לכך, נוצר  ללא שום רגולציה מצד משרד הבריאות.

 מתבצעים –טרם הוקם המערך החדש עוד ב .כאוס בשטח
הזקוק זכות של כל תושב  חיסול וייבוש של המערך הישן.

, ללא טיפול נפשי איכותי, זמין, נגיש, דיסקרטיקבל לכך  ל
הניתן על ידי איש מקצוע לא בירוקרטיה מיותרת, ול עלות

 אויכולוג פסיכיאטר, פס -מומחה בתחום בריאות הנפש 
   ", נאמר בדברי הסיכום.עו"ס
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 ההתנתקות

  הגדולה
  

  אבישי ארליך מאת
  

  על מה היה המשאל ומה תוצאותיו?
עם, -במשאלה בריטניה, טיחל) ה23.6(שעבר שבוע ב    

 51.9%. תוצאות המשאל הפתיעו: לצאת מהאיחוד האירופי
היה בעד השארות. שיעור ההשתתפות  48.1%-בעד יציאה ו

 אשהודיע דיוויד קמרון, רלמחרת  .72%גבוה, מעל 
יזם את הממשל בתגובה ללחצים ש ,השמרני הממשלה
, על כוונתו להתפטר לאחר ועידת מפלגתו במפלגתו

בשווקים  הצנח תהבריטי שטרלינג הלירה באוקטובר.
מה כלכלית . זו ראשיתה של רעידת אד10%-הבינ"ליים בכ

שגלי ההדף שלה יהדהדו בבריטניה, באירופה  ,ופוליטית
בשמאל בלונדון אמר לי  חבר. ובעולם בשנים הקרובות

-שבי הניאוב פלבבוקר שלמחרת: "כשהאינטרנציונליזם נ
 העובדים מצביעים בעד נציונליזם". –ליברליזם 

  

  למה נערך המשאל עכשיו?
מהאיחוד הסתייגות רחבה  קיימיםבבריטניה היסטורית,     

אי אמון גרמנית, וכן -האירופי שבבסיסו הברית הצרפתית
כלא  יםנבחרו ישירות ולכן נתפס במוסדות האיחוד שלא

 1975-כבר במכרסמים בריבונות בריטניה. כיים ודמוקרט
 השארות או יציאה מהשוק המשותף בדברנערך משאל עם 

)EEC 32.8%- בעד השארות ו 67.2%), תוצאותיו  אז היו 
בעד יציאה. מנהיגות המפלגות הגדולות הייתה, אז כעכשיו, 

היה רוב ליציאה. המפלגה  בעד השארות. בין חברי הלייבור
 בריטית תמכה, אז והשבוע, ביציאה.הקומוניסטית ה

) 1957( בריטניה לא הייתה בין החותמות על אמנת רומא    
, 60-. בשנות ההאירופי המשותף שייסדה את השוק

טו נגד הצטרפותה. ל וגו-הטיל דה, להצטרףקשה יכשב
 שמרניםתחת שלטון ה 1973-ף בבריטניה הצטרפה לבסו

 . בראשות אדוארד היית'
שלמים לאיחוד יותר לבריטים תמיד הייתה הרגשה שהם מ    

הצליחה מרגרט תאצ'ר להחזיר במו"מ  1984-ב .מאחרים
למה שלא בצדק לאיחוד. יכספים רבים שבריטניה טענה שש

ולא קיים.  – עם  טוני בלייר מהלייבור הבטיח לקיים משאל
קיימו  כדי לשמור על ונאלץ  ל 2013- קמרון הבטיח משאל ב

 2015-יה בבחירות ביאחדות מפלגתו השמרנית לאחר הזכ
 .עוד יותר ) הימניתUKIP( ומול מפלגת העצמאות הבריטית

 

   המשאל?ן ההשלכות הכלכליות של מה
בחר מבין יבראשות ראש הממשלה החדש, שיהממשלה     

משך לפחות ייציאה שיאודות כנס למו"מ על יתהשמרנים, 
ם לא הרבה יותר. יש אפשרות שבריטניה תנסה שנתיים א

 תישאר – יץלמצב את עצמה כלפי האיחוד כמו נורבגיה ושוו
ח עבודה זר מהאיחוד, וכניסת כ בתוך חומת המכסים, תגביל

חלקה בהוצאות האיחוד אבל לא תשתתף בחקיקת את תשלם 
 ,של גרמניה  שויבלה האוצרלמרות אמירות של שר  .האיחוד

הצדדים לא ירוויחו  – "בפנים זה בפנים ובחוץ זה בחוץ"כי 
  ממלחמה כלכלית. 

 הבדלי ההצבעה בין מרכז ופריפריה ובין אנגליה לסקוטלנד 

 וצ' אירלנד, כפי שהשתקפו בתוצאות המשאל. פורסם בבי.בי.סי
  

   מה ההשלכות לגבי אחדות בריטניה?
 :משאל העם הראה את מידת הפילוג בחברה הבריטית    

 ;(לצאת) מבוגריםשאר) מול יבעד לה םבוצעירים (ר
האנגלים  ;(לצאת) לעומת לא משכילים (להישאר) משכילים

מיליון)  10מיליון) רצו לצאת בעוד שאר עמי בריטניה ( 55(
תמכה  ליון)ימ 8.5( לונדון בתוך אנגליה: .הישארהעדיפו ל

   .(ר' טבלה) בהישארות לעומת שאר המדינה
 ,יקרבו בחירותבבריטניה שתוצאות המשאל קרוב לוודאי     

אך כלל לא בטוח שהשמאל המפולג יזכה. בתנאים של מתח 
המפלגה  שויהע ,איחוד ושל אי יציבות כלכליתבין בריטניה ל

תביעתה למשאל עם את ) לחדש SNPהלאומית הסקוטית (
, כפי שכבר רמזה ניקולה להפרדות סקוטלנד מבריטניה

. ל סקוטלנד ומנהיגת המפלגהסטרוג'ן, השרה הראשונה ש
  לא ברור אם האיחוד יקבל את סקוטלנד. 

צפון אירלנד נהנית מכספים רבים מהאיחוד ומגבול פתוח     
"שין פיין"  האירית. המפלגה הלאומית האירית לרפובליקה

כבר הוציאה ו לחדש את הסכסוך עם היוניוניסטיםעשויה 
ברה באיחוד מנותקת מבריטניה וח ,קריאה לאירלנד מאוחדת

הסבירות של ממלכה מאוחדת המונה רק את  .האירופי
  יותר ויותר. מוחשית אנגליה וויילס נעשית 

  

בראש מחנה , מפולגת כמעט באמצע המפלגה השמרניתהמפלגה השמרניתהמפלגה השמרניתהמפלגה השמרנית    
 .'ונסון, מי שהיה ראש העיר לונדוןה'לצאת'  התייצב בוריס ג

עשוי , דונאלד טראמפ במהדורה בריטית מתוחכמתג'ונסון, 
   .10את קמרון בבית ברחוב דאונינג  רשתל

היא הזוכה העיקרית  ))))UKIP((((    מפלגת העצמאות הבריטיתמפלגת העצמאות הבריטיתמפלגת העצמאות הבריטיתמפלגת העצמאות הבריטית
מפלגה ימנית פופוליסטית שהעמידה את  זוהי. העם-במשאל

 20-יו היא נאבקת יותר מהיציאה מהאיחוד כנושא מרכזי על
בין ליה שעיקר כוחה באנג  מפלגתו של נייג'ל פאראג', .שנה

שמייצג  הסובל מהגלובליזציהלבן אנשי מעמד העובדים ה
  מנתבת אליה הרבה מקולות הלייבור. –האיחוד 

, ג'רמי קורבין, המנהיג השמאלי לייבורלייבורלייבורלייבורמפלגת המפלגת המפלגת המפלגת הבבבב     
כוחות החדש שכל ימיו התנגד לאיחוד האירופי, חושש מפני 

, לכן, הלייבור התייצבה .ימניים בהנהגת המפלגה (בלרייטס)
ות באיחוד. תוצאות שארייחד עם קמרון השמרני, בעד ה

ויש כבר מי בלייבור ויכוח הפנימי ומעצימות את ההמשאל 
   את הנהגתו של קורבין. מימין שמאתגר 
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  ון קניספל (צילום: גלוריניה כהן)שגר
  

  

  י לאמן הקומוניסטרטרוספקטיבה 

   גרשון קניספל
  
  

קומוניסט אז, וקומוניסט היום; נדמה לי שאני "    
זמנית בשתי מפלגות, -הקומוניסט היחיד הפעיל בו

האמן  ית והברזילאית". כך פותח את השיחה עמוהישראל
  . הנודע, כאן ושם, גרשון קניספל

, עם 50-צטרף למק"י עוד בתחילת שנות הה קניספל    
הפילוג במפ"ם שהביא להקמת מפלגת השמאל 

הוא מספר: הסוציאליסטי, שמאוחר יותר התאחדה עם מק"י. 
לפחות לא בעל שם בינלאומי.  "לא התכוונתי להיות אמן, 

שנתיים אחרי , 1957מוסקבה, בשנת ב היתת הסיפור היתחיל
תערוכה הייתי אמור לאצור בבצלאל. את הלימודים  יתימשסי
  פסטיבל    של  הישראלי   הביתן    במסגרת  אמנים    50  של

  
  

גשנו יחד עם המשוררת ינ. הבינלאומיוהסטודנטים הנוער 
ובייטי נציג הסהיה קדמון אל הביתן הריק. לפתע הופיע ח

העבודות  ,תקלה 'בשלכי  ,ודיע לנוהאחראי על התערוכה וה
וקם הש –והביתן הישראלי  'ערב לפני הפתיחה נתקעו בווינה

עלול היה  מה שהיה נותר ריק,  –מצרי זה הבין זה הסורי ל
  ."תקדים חסר משבר פוליטילהתדרדר ל

שלקח פרי יצירתו, של הדפסים  לקניספל היו שני עותקים    
אנתולוגיה מאוירת  תו לתערוכה אחרת באמסטרדם, מתוךיא

לתלות אותם. מה יגידו: 'שהכל "היססתי ... לשירי משוררים
אין מקום לצייר או לאמן אחר בתערוכה שהוא שקניספל? 

שהבטחתי למסור את ההדפסים בהמשך,  ,אוצר?', מה גם
     .ומוסגרו לתצוגה של יום המחרת נשלפואבל הם  בהולנד".

הפסטיבל,  הביתן הישראלי קיבל את מדליית הזהב של    
חליט לרכוש את העבודות ואיגוד המוזיאונים הסובייטי ה

"זה היה הרבה כסף במונחים  :הון עתק בתעריף שהיה
מספיק עבור צעיר זה היה במטבע זר. אבל  סובייטים ומעט

  שהשתוקק ללמוד עוד".  20-בשנות ה
משרת הוראה קניספל קיבל  ,לאחר הנסיעה לאמסטרדם     

 , משם המשיך לחצי שנה נוספתשבגרמניה המזרחית בדרזדן
שמשפחתו נמלטה  מדינהבן שבגרמניה המערבית, במינכ

מאירופה  .קודם לכן, כשהיה בן שלוש ממנה רק חצי יובל
  הגיע לברזיל.

 יויצירותמכמה   בישראלטרם נסיעתו עוד הספיק להציג     
למציאות, כמו "רחוב בדמדומי  ברוח נאמנההחברתיות 

ביום  שקיעה" ו"לשכת העבודה", המציג פועלים מובטלים
   .ואדי סאליב השכונעירו חיפה, בחורף ב

 פרט -ספל גם כאן וגם שם, לרוב שם , קני60-מאז שנות ה    
כאשר נאלץ  ,1964-לתקופת הדיקטטורה הצבאית שהחלה ב

אמריקאית יחד עם חברו לתא -לעזוב את המדינה הלטינו
         במפלגה הקומוניסטית, האדריכל הנודע אוסקר נימאייר.

, יחד עם האמן החיפאי 1976-ראל עיצב קניספל בביש    
הקומוניסט עבד עבאדי, את האנדרטה ליום האדמה 

  שבסחנין. 
שב קניספל לתקופה ארוכה לישראל כדי להכין  לאחרונה   

תערוכת רטרוספקטיבה גדולה שתפתח לאחר החגים. 
האמנותיים קטלוג הסוקר את כל חייו -ספרבאמתחתו 

כסיכום שפורסם  ,לית ופורטוגזית)גבשלוש שפות (עברית, אנ
נערכה בסאו פאולו בחודש הספר  שנות יצירה. השקת 60 של

  מאי האחרון. 
משרד התרבות  , וביניהםגופים רבים תמכו בפרסום הספר    

הוצאת עומדת מאחורי ההפקה וההפצה של ברזיל. בישראל 
 גיעהספר י .ספרית פועליםם של הקיבוץ המאוחד/הספרי

     וד מספר חודשים. חנויות בעל
  

  א"ד                                                        
  

  ומהפכה , ערכיםעל אמנות
-חוקרת האמנות פרופ' גילה בלס, שערכה את הספר      

"לכל אורך הקריירה האמנותית רבת השנים  :, כתבהקטלוג
שלו היה גרשון קניספל מהפכן. כמו האמן המקסיקני הנודע 
דוד אלפרדו סיקיירוס, קניספל מאמין  כי 'אמן מהפכני הוא 
זה הנאבק ביצירתו ובפעילותו הציבורית להוקעת הדיכוי 
הכלכלי, החברתי והמוסרי של האדם ולהאדרת ערכו'. שילוב 

מוסרית ופעילות -השקפת עולם חברתית ,זה בין יצירה
האסתטיות, רות ציבורית יהיה במרוצת השנים מפתח לבחי

  ניות והתמטיות שלו".הצור



    במאבק
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שעות הערב הגיעו לתל ) ב23.6(ביום חמישי     
אביב עשרות רבות של תושבי שדרות ויישובי 
עוטף עזה. הם התאספו ליד מצבת הזיכרון 
ליצחק רבין, כשהם מבקשים להעביר לתושבי 

- מסר הכוחניחלופי ל קול תל אביב מסר אחר,
 יום ממשלת ישראל.-צבאי שמשדרת יום

ש, החשים על כתושבים החיים בקו הא    
 עימותי דמיםבשרם את הכאב והאימה לנוכח 

חוזרים ונשנים, הם באו עם בשורה אחרת, 
בשורה הקוראת לנו להיות יוזמי פריצת המצור 

תוך מתן אופק  ,היבשתי, הימי והאווירי על עזה
ינים סטמדיני, אופק של תקווה לשני מיליון הפל

 החיים בגטו נצור. 
רת לנו סבב דמים אל מול מדיניות, המבש    

השמיעו נערים נוסף בעיצומו של קיץ לוהט, 
"בעזה  –את הקריאות  הדרום ונערות תושבי 

צות לחיות" ו"יהודיות וובשדרות ילדות ר
 וערביות מסרבות להיות אויבות". 

ושבי שדרות ועוטף אסור שיוזמה זו של ת     
היא חייבת לפלס דרך  .חד פעמיתעזה תהיה 

יקרא לממשלת ישראל להמיר את מדיניות לשיח הציבורי, ש
סבבי קרבות כתישה בלבה של אוכלוסייה אזרחית בעזה 

ינים החיים סטיות של מתן תקווה לשני מיליון פלבמדינ
לפלס דרך לשיח ציבורי שיסחוף את דעת הקהל  ;במצור

להכרעה נחושה, לפיה ביטחון אינו נקנה במסלולי דמים של 
 סבב מלחמתי. סבב מלחמתי הגורר אחריו עוד

אני מחבק חיבוק חם את רגישותם של נערים ונערות     
מיישובי עוטף עזה, שבאו לכיכר רבין בתל אביב והוקיעו 
הרג המוני של מאות ילדים בעזה, כפי שנקט צה"ל במלחמה 

ני מחבק חיבוק חם את נחישותם של אהאחרונה בעזה. 
 –הרעידו את הרחוב התל אביבי בקריאה ש ם והנערותהנערי

"יהודיות וערביות אינן רוצות להיות אויבות". למרות 
שהתקשורת בישראל פסחה על שירתם היפה של נערות 
ונערים מעוטף עזה, ישראל חייבת לעצמה להעצים את 

  קריאתם.  

  איתן קלינסקי
  

  במלאת שנה לפטירתו של הפעיל הקומוניסטי
  

  ז"ל דני פתר
  

   :זכרו ודיון בעקבות דרכו החינוכיתירוע ליערך א

  ?"1948איך מלמדים על  –"חירבת חזעה מאת ס. יזהר 
  

  ,12:00ביולי, בשעה  1יום ו', 

  , יפו העתיקה10בתיאטרון יפו, מפרץ שלמה 

   –"גשרים במקום מנהרות" 

  בכיכר רבין (צילום: עומדים ביחד) המפגינים
  

  

 מועדון הגדה השמאלית

"א, ת70אחד העם   
 

        

  וידיאוויצירת ה "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  )2010רועי רוזן, ("צא" 
  

  

   עלמה יצחקיתרצה האמנית לפני הסרט 

  על הדמוניזציה המוצדקת של ליברמן 

  בסרט ובמציאות
  

  

    0019:, בשעה 6.30, ה'יום 
  

  

סניף תל אביב –מק"י   
 

        

  בקורס מושגי ייסוד במרקסיזם  שלישיתהרצאה 

  אין מאבק" –תיאוריה "בלי 
  
  

  ח"כ דב חנין

   אידיאולוגיה :נושאעל ה ירצה
  

  

  ,20:00ה , בשע12.7, ג'יום ב

  , תל אביב70הגדה השמאלית, אחד העם  אולםב


