
  

  המלחמה בסוריהבשלב זה קשה מאוד להעריך מתי וכיצד תסתיים 

  לוחמות כורדיות בצפון סוריה
  

יש המגדירים פשעים המתבצעים בסוריה כ"מלחמת     
מסכימות כל ה לגביאזרחים". אך יש נקודה אחת 

המעצמות הגדולות (ארה"ב, רוסיה, האיחוד האירופי), 
דיה, איראן, אל, סעואזוריות (טורקיה, ישר-הבינוניות

הפלגים הנלחמים בסוריה ו ,נסיכויות המפרץ)
(פונדמנטליסטים, פחות פונדמנטליסטים, המגדירים את 
עצמם "דמוקרטיים", חיזבאללה, ואף כוחות משטר 
האימים של שושלת אסד): כולם מוכנים להילחם עד 

  האזרח הסורי האחרון. 
חוד בקרב ביי –מספר ההרוגים ההולך וגדל מדי יום     

האזרחים, ממדי ההרס, מיליוני הפליטים בתוך סוריה 
ל כך שתושבי המדינה השסועה עעים ומחוצה לה; מצבי

הם המטרה למלחמה. לא מדובר כאן במלחמה למען -הם
  אלא במלחמה נגד אזרחי סוריה.  -אזרחי סוריה 

יש הסבורים שהמלחמה בסוריה היא מלחמה בין     
(ע"ע מלחמת האזרחים  הדמוקרטיה לבין הרודנות

מי הם מצדדי הפשיזם ומי הם תומכי ו. בספרד)
הדמוקרטיה? תלוי את מי שואלים. תומכי המשטר ידגישו 

 אימפריאליסטי" של משטר אסד השולט-את אופיו "האנטי

שנים, מאז  46ביד קשה על עמו מזה  ללא הפסקה
רל חפז ההפיכה הצבאית שביצע אביו של בשאר, הגנ

  . 1976ת בשנ ,אסד-אל
-קשה עד מאוד למצוא דוגמאות ל"אנטי    

על כן, -אב ובנו בעשורים אלה. יתרהאימפריאליזם" של 
לאחר הפלישה הישראלית הרצחנית ביוני  – בעבר
השפעה ההמשטר מוכן לחלק את אזורי היה   ,1982

שיש  טענה נוספת,   .בלבנון בינו לבין ישראלוהשליטה 
". וע יותר מהמשטר: "אבל דעאש גרבה משהו, היא

ים טוענ(יחד ולחוד)  רה"ב, סעודה וה"מורדים"תומכי א
הם נציגי הפלורליזם הפוליטי. להצהרה זו אין כל -שהם

  קשר עם המציאות. 
נפילת חאלב בידי המשטר "נקודת ביש הרואים     

ם ששחרר את מפנה" במלחמה (ע"ע ניצחון הצבא האדו
הנאצי. מצור שנמשך מיוני  מצורהעיר סטלינגרד מה

בלא לעת עתה מדובר לדעתי, ). 1943רואר ועד פב 1942
עיר השנייה ה. רוב השטחים סביב יותר ממשאלת לב

בידי הארגונים של האיסלאם  יםוחזקמ בסוריה עדייןבגודלה 
אכן האם זו  ,הסלאפי. לעת עתה, קשה עד מאוד לקבוע

  נקודת המפנה. ימים יגידו. 
אסד (כולל  שולטטחי סוריה שמ יםאחוז 40-ב ,בינתיים    

כוחות המוגדרים בישראל  -מחצית השטח בחאלב), דמשק ו
- המפלגה הדמוקרטית הכורדית -  יםאחוז 10-בו ,כ"מורדים"

    שמאלית והמיליציות הכורדיות.
בקצב הנוכחי, מספר האזרחים ההרוגים, הנפגעים הגולים     

פר הסורים שיוותרו יעלה על מס בתוך ארצם וברחבי העולם
בסוף המלחמה. שני התסריטים המסתמנים בסוריה  םיהבבת

מפחידים עד מאוד: ניצחון המשטר וחיסול חשבונות נגד כל 
מי שהיה או נתפס כאויב משפחת אסד; ניצחון ה"מורדים" 
וחיסול חשבונות נגד כל מי שהיה או נתפס כידיד של 

  נחרץ. כנראה משפחת אסד. כך או כך, גורל המיעוט הכורדי 
הכורדים הצליחו על אפם וחמם של רבים אזכיר, כי     

להציב אלטרנטיבה פוליטית, חברתית ואף מגדרית מול כל 
הצדדים הנלחמים. האזור האוטונומי שהקימו בצפון המדינה 

דוגמא בזעיר אנפין לאופציה שלישית: המשלבת  אהו
  דמוקרטיה, צדק חברתי ורצון להגן על זכויות הכלל. 

  
  

  אפרים דוידי 
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 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  ...שר העבודה החדש של ארה"ב נגד העובדים
נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ ימנה את אנדרו פוזדר "

מקור המעורה בפרטים, מינוי שצפוי  לשר העבודה, כך לדברי
 פוזדר, מנכ"ל. עובדיםהלעורר התנגדות רבה בקרב איגודי 

קולני  רשתות מזון מהיר, היה מתנגד המפעילתאגיד גדול 
תקנות העבודה הממשלתיות, והוא מפרסם לעתים קרובות ל

ראיונות לטלוויזיה שבהם הוא טוען כי שכר  מאמרים ומעניק
משום שהבעלים ייאלצו , מינימום גבוה עלול לפגוע בעובדים

  ."לסגור את בתי העסק שלהם
  )8.12 סוכנות רויטרס,(

  

  טראמפ נגד העובדים ... כל ממשל
צוקת העובדים: ממשלת למ "התשובה של טרמאפ

מיליארדרים; למשרות הבכירות בממשלתו מינה טראמפ 
קבוצה של שמרנים עשירים במיוחד: המיליארד וילבור רוס 
צפוי להתמנות לשר המסחר, ובטסי דבוס, המיליארדרית 
שפועלת שנים להפרטת מערכת החינוך, מונתה לשרת 

  החינוך".
  )25.11"ניו יורק טיימס", (

  

  לאאין זה פ
  ."טראמפ העניק לשווקים התרוממות רוח"

  )22.11 ,מדור הכלכלי של ה"ניו יורק טיימס"(ה
  

  לא מיהר מספיק ...
"שמחתי לשמוע שהמיצג הדבילי בכיכר רבין הוסר. אבל 
האמת חבל, כי התכוונתי להגיע למקום היום ולהפסיק בעצמי 

  .את הפיאסקו"
  )6.12 (ח"כ אורן חזן מהליכוד בפייסבוק,

  

   ?מיהר לקזינו בעקבה.. אולי .
נתפס אתמול (חמישי) נוהג במהירות (הליכוד) ח"כ אורן חזן "

בעת שעשה את דרכו לאילת.  ,קמ"ש בכביש הערבה 150של 
ראשון  בשל המהירות המופרזת צפוי חזן להגיע לשימוע ביום

  ."שיונויהקרוב, שם יוחלט אם לשלול את ר
  )9.12, "וואלה"(

  

  בריינות היא הנורמהעבממשלת עמונה, 
 תודה לממשלה שהרחיבו את הכבישים,התשתיות מעולות, "

  ".כל השאר זה לא יותר מאשר אי הבנה
  )10.12קמ"ש,  150-נתפס נוהג בש(ח"כ אורן חזן לאחר 

  

  אוטובוסים, לא ברגל ובכלל לאבלא 
מעדיף שהערבים לא ינהרו לקלפיות ולא יגיעו בכלל  יתיהי"

  ".ים ברשימה המשותפתמהם בוחר 95%לקלפי. 
  )11.12(יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן מהליכוד, "הארץ", 

  

  ביטן צדק 
מהליכוד  שנות איחור: דוד ביטן, יו"ר הקואליציה 30-ב"

  !".מודה: הרב כהנא צדק! אין דו קיום איתם
  )12.11(ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי, "מעריב", 

  

  

  

  
  

 

 מכתבים

   למערכת
  

  האקדמיהשר בנט והחופש 
      

המועצה  – מן התקשורת למדנו כי שר החינוך (ויו"ר מל"ג    
) מינה את פרופ' אסא כשר לגבש המלצות להשכלה גבוהה

לניסוח כללים מנחים להתבטאויות פוליטיות באקדמיה. השר 
בנט הסביר את המהלך במחויבות "לשמור על זכויות 
הסטודנט ללמוד מבלי שיחויב להאזין להטפה פוליטית". 
דברים אלה, מטעמו של השר, מציגים ניסיון להגביל את חופש 

החופש האקדמי, במסווה של את ו גם הביטוי בקמפוסים, ועמ
הגנה על זכויות הסטודנטים, והם מבוססים על מיצג שווא 
כאילו יש סטודנטים כלשהם שנכפה עליהם להאזין להטפה 
פוליטית. נקודת מוצא זו ליצירת "קוד אתי" להתבטאויות 
פוליטיות היא נקודת מוצא מאיימת שאיננה מבשרת טובות 

אזרחי במדינת ישראל, ולחופש לאקדמיה, לחופש הביטוי ה
 האקדמי במוסדות המחקר וההוראה בישראל. 

דברים אלה מחייבים חזרה למושכלות ראשונים. החופש     
החופש לחקור ולהורות לאורן של התבונה,  ואהאקדמי ה

או העדויות הטקסטואליות, ללא  האמת, הראיות האמפיריות
עמנואל  וסוףהתערבות חיצונית כלשהי. בלשונו של הפיל

קאנט, ללא פקולטה (בימינו, אוניברסיטה) חופשית מאילוצי 
      השלטון, "לא תצא האמת לאור (וזה לרעת הממשל עצמו)". 

של אשונה של אוניברסיטאות ונאמנות זו היא נאמנותן הר    
בתוכן, והיא כוללת, בצד תרומה חברתית בהעברת  חוקרים

. רבותית, ולעתים פוליטיתברתית, תפירות הידע, גם ביקורת ח
כמעט אין תחום מחקר שאינו יכול להתפרש כ"הטפה 

ובכל זאת, חובתם של  פוליטית" על ידי קבוצה זו או אחרת.
להביע בציבור את השקפותיהם המחקריות,  חוקרים ומרצים

ללמד אותן בכיתותיהם גם אם השקפות אלה עומדות בסתירה 
ים גם "לומר אמת לדעותיהם הקדומות של תלמידיהם, ולעת

לכוח", ללא מורא וללא משוא פנים, גם כאשר כוח זה מופעל 
  מטעמו של שלטון נבחר בחברה דמוקרטית. 

כי "החופש האקדמי  ,טענת השר, המופיעה בכתב המינוי    
מחייב כל מוסד לחתור ולחשוף בפני הסטודנטים מבט מקיף 
ככל האפשר של נתונים, תיאוריות, השקפות וטיעונים 
רלוונטיים..." יסודה, אפוא, בחוסר הבנה. החופש האקדמי 
אינו מחייב אף אחד במבט כה מקיף עד שאינו מבחין בין 
האמת לשקר, בין המחקר לדעה הקדומה, או בין הרציונלי 

רציונלי. לא "ההשקפות והטיעונים הרלוונטיים" הם -לבלתי
בסיס חובת המחקר וההוראה האקדמית, אלא ההשקפות 

ים המבוססים, החותרים לאמת, המעוגנים בפרקטיקה והטיעונ
  .ושל מחשבה חופשית המדעית של ניסוי וטעייה, של ביקורת

אינני יודע אם פרופ' כשר כבר קיבל על עצמו את ניסוח     
  . ה"כללים המנחים". אני קורא לו שלא לעשות זאת

  שבע-בארפרופ' יצחק (יאני) נבו, 
  

מצעות הדוא"ל: מצעות הדוא"ל: מצעות הדוא"ל: מצעות הדוא"ל: באבאבאבאלמערכת למערכת למערכת למערכת ניתן לשלוח מכתבים ניתן לשלוח מכתבים ניתן לשלוח מכתבים ניתן לשלוח מכתבים 
zohaderekh@gmail.com        
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  תג מחיר ממשלתי
  כפרס ניחומים למתנחלים שהסכימו להתפנות מעמונה: 

  ראש הממשלה הורה על הריסת בתי ערבים בתוך ישראל
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס בשבועיים האחרונים      
שני דיונים בנושא "אכיפת הבנייה הבלתי חוקית במגזר 

שרד ראש הממשלה. בישיבות הערבי". על כך נמסר ממ
מפכ"ל המשטרה  ;השתתפו השר לביטחון הפנים גלעד ארדן

ראש היחידה לאכיפת בנייה בלתי חוקית  ;רוני אלשיך
וגורמים נוספים. במהלך הדיון הנחה נתניהו לקדם בימים 

צווי ההריסה את יישום ו תיםהקרובים את הריסות הב
תהיה איפה  ם ברחבי מדינת ישראל. "לאיביישובים הערבי

, "בישראל תהיה ציניותואיפה בנושא הבנייה", אמר נתניהו ב
 אכיפה שוויונית של החוק בין יהודים לבין ערבים".

ן עודה (חד"ש), גינה יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימ    
"כל מה שראש : את החלטת ראש הממשלה בחריפות

 הממשלה הזה יודע זה הסתה ושנאה. באיזו חוצפה הוא מעז
להגיד שלא תהיה איפה ואיפה, ולהשוות בין המתנחלים 

 פלסטינים משוללישל פרטית בעמונה שגזלו וגנבו אדמה 
אבל בגלל  ,בונים על אדמתם שלהםהזכויות לאזרחים ערבים 

אי אישור תכניות מתאר נאלצים לעשות זאת ללא האישורים 
ח"כ עודה. "אנחנו נעמוד חוצץ נגד כל  חההמתאימים?", מ

מין תג בון פופוליסטי לתקוף את האוכלוסייה הערבית ניסי
 עמונה", הדגיש.ההתנחלות  הזזתמחיר מרושע על 

) כינוס 17.12פר ערערה שבוואדי עארה התקיים (בכ    
המקומיות הערביות באזור,  חירום של ראשי הרשויות

לזרז הריסת בנייה בלי  הנחייתו של ראש הממשלהבעקבות 
 ―בים בלבד בתוך גבולות ישראל של אזרחים ער אישורים

 בנגב, בוואדי ערה ובגליל. בדיון השתתפו שני חברי כנסת
(חד"ש)  תושבי האזור: יוסף ג'בארין ,מהרשימה המשותפת

 וג'מאל זחאלקה (בל"ד). 
כי בציבור הערבי רואים  הודגש,בדיון שנערך בערערה     

בהצהרת נתניהו איום ברור בהריסת בתים ביישובים 
 הזזתומתכוונים להיאבק נגד הכוונה לנצל את , םיהערבי

עמונה לפגיעה נקמנית בציבור הערבי. ח"כ ג'בארין אמר 

כי משתתפי הכינוס החליטו להקים צוות מאבק  ,בתום הדיון
משותף של כל היישובים, וכי הם ימליצו בפני ועדת המעקב 
של האוכלוסייה הערבית לארגן פעילויות מחאה ארציות נגד 

כי "נתניהו כנראה  ,ההסתה של נתניהו. ג'בארין הוסיףהמשך 
הטות מחפש תמונות של עימותים עם הציבור הערבי כדי ל

תמונות פינוי שיגיעו מעמונה", וכי "הציבור מ תשומת לב
הערבי לא יסכים להיות בבחינת שעיר לעזאזל של ממשלת 

זרחים הערבים בונים על אדמתם הפרטית, המתנחלים. הא
קידום תכניות מתאר -והממשלה היא זו שאשמה באי

המבנים אליהם של  הים שיאפשרו הסדריביישובים הערב
  מתייחס נתניהו".

הרשימה המשותפת)  –סלימאן (חד"ש –ח"כ עאידה תומא    
אזרחים  ם שלהרס בתי איץאמרה בתגובה להנחיות רה"מ לה

ת האחרונות של רה"מ משקפות את ערבים: "ההנחיו
הנקמנות בהתנהלות ממשלת הימין הקיצוני בישראל. 
האזרחים הערבים בונים את בתיהם על אדמות פרטיות 

זאת המדיניות  .שהועברו במשפחותיהם במשך דורות
שגרמה  ,מתנגדת לאישור תכניות מתארההממשלתית 

כנופיות המתנחלים  לעומת זאת, .חוקיים-להגדרתם כלא
 ןעל אדמות פלסטיניות פרטיות ובונים עליה ותשתלטמ

מען פף את החוק והחקיקה לודואגת לכה ,בחסות המדינה
"לא רק שהשוואה זו פסולה  ,המשך ההתנחלויות". לדבריה

ההנחיה הזו מוכיחה שוב כי ממשלת ישראל  – מהיסוד בעיני
 ,רוצה שהאוכלוסייה הערבית תשלם את המחיר הקיומי

של מדיניות ההתנחלויות והכיבוש ו לשי האזרחי והפוליט
הממשלה הזו צריכה  – המתנחלים ללכת לקראתניסיונותיה ל

המשך המצב האסון שבמחיר הפוליטי של האת לם לש
  ."הקיים

  

 ההסתה משתלמת
הממשלתי את המתווה  תנועת שלום עכשיו כינתה    

ים ילהעתקת בתיהם של תושבי עמונה שבשטחים הפלסטינ
שפורסמה ה ת". בהודעלמתנחלים ם כניעההכבושים "הסכ

כי המתווה נועד להרחיב את גזל  ,מראנ בשבוע שעבר
, מי שגוזל 2016האדמות ומעביר מסר לפיו "בישראל של 

  אדמות ומאיים באלימות משיג את מבוקשו".
ליועץ המשפטי לאזור ) 18.12הודיע ( ארגון "יש דין"ה    

צר קשר עם בפרקליטות הצבאית כי נו הגדה המערבית
הסמוכה לעמונה, ולכן  38הבעלים הפלסטיני של חלקה 

בקרוב צפויה להיות מוגשת התנגדות להכרזה על החלקה 
"מן ההגינות  :. במכתב ליועמ"ש נכתב'קרקע נטושה'כעל 

להודיע לתושבי עמונה, התומכים במתווה האחרון שהוצע 
. להם, כי רכיב מהותי במתווה יהפוך כפי הנראה לבלתי ישים

  זאת, בוסף לאי החוקיות המובהקת שבמתווה".

כרזה של 
תנועת 

'עומדים 
ביחד': 
דיירי 
הדיור 

בציבורי 
סובלים 

בעוד 
המתנחלים 

מקבלים 
 מתנות
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להגביר שימוש  חייבים

  באנרגיות מתחדשות
בקריאה שנייה ושלישית  )12.12( מליאת הכנסת אישרה    

את הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות 
. 2016-מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז

בחוק מוצע לקבוע הטבות מס ליצרני חשמל קטנים אשר 
החשמל. ההטבות יינתנו להכנסות  ימכרו את החשמל לחברת

יחידים שישכירו מקרקעין (לרבות  לשמייצור החשמל, וכן 
 מבנים) שישמשו כשטח להתקנת מתקנים לייצור חשמל. 

, יו"ר השדולה )הרשימה המשותפת ,ח"כ דב חנין (חד"ש     
ישורו לאנרגיה ירוקה, הנמנה עם יוזמי החוק, בירך על א

ברי ח"כ חנין: "חייבים . לדבקריאה שנייה ושלישית
להתמודד עם האבסורד שמדינה שטופת שמש כמו ישראל 
היא מהמפגרות בעולם לניצול אנרגיה ירוקה, לרבות אנרגיה 
סולארית, ושהממשלה מעמידה יעדים מינימליים לשימוש 
באנרגיה מתחדשת. לכן, חשוב שהכנסת מקדמת את החקיקה 

 , המהווה עוד צעד משמעותי קדימה". אתהז

מבין  ד"הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות היא אח    
כמה מהלכים שיש לנקוט, כמו עידוד שימוש בתחבורה 
ציבורית על פני רכב פרטי והפחתת פליטות מזהמים 
מתעשייה. כל אלה הם צעדים נדרשים ומתבקשים על מנת 

יש גלהבטיח את עתידנו על פני הכדור הכחול שלנו", הד
  חנין.

 
  

קוראת להדחת סלימאן -תומא

  הח"כ המטריד ניסן סלומינסקי
      

–שה, ח"כ עאידה תומאיו"ר הועדה לקידום מעמד האי     
ליו"ר  )15.12(הרשימה המשותפת), פנתה  ,סלימאן (חד"ש

ועדת הכנסת ח"כ יואב קיש (הליכוד) וליו"ר סיעת הבית 
, בדרישה (הבית היהודי) רפאלי–היהודי ח"כ שולי מועלם

, המואשם (הבית היהודי) ניסן סלומינסקי להדיח את ח"כ
 בביצוע הטרדות מיניות לאורך השנים.

"מה שפורסם בתקשורת כ'התנצלות' של ח"כ סלומינסקי     
אין בה שום נטילת אחריות, במיוחד לנוכח הפרסום של 

אותן העיתונאית הדס שטייף על שמונה עדויות מנשים ש
"להציג הטרדה סלימאן. עוד הדגישה –ד", כתבה תומאיהטר

מינית כ'התנהלות לבבית' היא עמדה פטרונית ושוביניסטית. 
ואוהד לבין כאילו נשים אינן יודעות להבדיל בין יחס חם 

הטרדה מינית לשמה. ח"כ סלומינסקי, חייב לקחת אחריות 
של הישארותו בכנסת, על מעשיו ועל ההשלכות הציבוריות 

ים להסדרת הדין לרוב בראשות ועדה שדנה בחוקים המיועד
בכל הנוגע לעבירות מין. אין בהמשך כהונתו בתפקיד זה 

  שום הגינות או הגיון".

  

 קנספטורה מחד"ש 
בניגוד לפרסומים קודמים: חד"ש לא תשלם קנס על     

עולה ממכתב חריגות בניהול תקציב הבחירות לכנסת. כך 
) מנצור דהאמשה, בא כוח הרשימה 13.12( שקיבל

ר חד"ש, ממשרד מבקר המדינה. מהמכתב המשותפת ומזכי
ל מבקר המדינה ימיליון שקל שהט 1,2עולה כי את קנס של 

אלף שקל) ורע"מ  880בל"ד ( מורשימה המשותפת ישלה לע
מרכיבים הנוספים של הרשימה: האלף שקל). שני  350(

אינם  ןניהלו את ספריהם בצורה נאותה ועל כ ,חד"ש ותע"ל
חייבים בקנס. בהסכם מוקדם שנחתם בין מרכיביה של 

כי כל סיעה תהיה אחראית לניהול  ,הרשימה המשותפת סוכם
 כספי מערכת הבחירות.

דוח באוקטובר האחרון פרסם משרד מבקר המדינה  17-ב    
. המערכת לכנסת בחירות האחרונותהעל ניהול תקציב 

מיליון  183 הפוליטית קיבלה מימון ממלכתי בהיקף של
 63- שקל, בסיום הבחירות נותרו המפלגות עם גירעון של כ

מיליון שקל. המפלגה עם הגירעון הגדול ביותר בבחירות 
מיליון  16היא יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם גירעון של 

 מיליון שקל. 10-שקל. הליכוד רשם גירעון של כ

יעת הערות חריפות במיוחד משמיע מבקר המדינה כלפי ס    
הבית היהודי בראשות נפתלי בנט. גם בדוחות קודמים על 

, 2015-ומימון הפריימריז בסיעתו ב 2013-מימון הבחירות ב
ספג שר החינוך בנט ביקורת קשה ממבקר המדינה. הדוחות 
לא עשו כנראה רושם רב על סיעת הבית היהודי ועל בנט, 
והיא מככבת בכל אחד מסעיפי הביקורת: אי הכללת מלוא 

הוצאות בלתי תקינות, שימוש בעצרת  תהוצאותיה, הכלל
בתעמולת הבחירות של בפריימריז של בנט המונית, שימוש 

ל, שהיא עצמה במפלגתו, שמומנה באמצעות תרומה מחו"
 ".הייתה אסורה בשימוש

כאמור, הדו"ח השלילי העיקרי של המבקר מופנה כלפי     
ת מלוא סיעת הבית היהודי, שלא כללה בחשבונותיה א

ההוצאות שביצעה, כולל על כנסים, אירועי הסברה, פרסום 
ותעמולה וגם הוצאות העסקתם של חלק מפעילי הסיעה 

מיליון שקל. הסיעה לא שמרה  4.2וגירעון שעולה על 
אסמכתאות על שירותים שהזמינה בסכומים גבוהים, כך 
שספריה לא משקפים את כל הוצאותיה ופעולותיה הכספיות 

היה כלל לעקוב אחרי פעולותיה. הסיעה כללה  ואי אפשר
בחשבונותיה הוצאות בלתי תקינות כמו קנסות על תליית 
מודעות בניגוד לחוקים עירוניים. כמו כן הסיעה השתמשה 
בתעמולת הבחירות של היו"ר נפתלי בנט בבחירות 

כספים מתאגיד  ההמקדימות לראשות המפלגה, וכן קיבל
אלף שקל.  850סיעה סכום של בניגוד לחוק. המבקר שלל מה

תקומה, בראשות אורי אריאל, כללה –סיעת האיחוד הלאומי
בדוחותיה תמיכות והלוואות שהעניקה לעמותות של 

  מקורבים, ועל כך ננזפה אך לא נקנסה.
ישראל ביתנו של שר הביטחון אביגדור ליברמן קיבלה גם     

דו"ח  אלף שקל. הליכוד קיבל 195-כן דו"ח שלילי ונקנסה ב
אלף שקל. דו"ח שלילי ניתן גם למחנה  850שלילי וקנס של 

הציוני בראשות ח"כ יצחק הרצוג (העבודה), עם גירעון של 
מיליון שקל, בעיקר בגין הכללת תשלום קנסות לרשויות  3-כ

מיליון  11מקומיות. הסיעה לא נקנסה. ש"ס, עם גירעון של 
תו הימנית מרשישקל, קיבלה דו"ח שלילי, ולא נקנסה. גם 

קיצונית "יחד" של שר הפנים לשעבר אלי ישי, שלא עברה 
מיליון שקל קיבלה  8את אחוז החסימה, וצברה גירעון של 

דוחות חיוביים זכו באלף שקל.  18דו"ח שלילי וקנס של 
 הסיעות חד"ש, כולנו, יש עתיד, יהדות התורה, תע"ל ומרצ.



  מ
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צילום: דיילי פקיסטןפוטין וטראמפ,   

  שינוי כיוון
על רקע ניצחון טראמפ והתקדמות רוסיה בסוריה, 

   מצרים וטורקיה משנות אוריינטציה
  

  אבישי ארליךמאת 
  

מדיניות החוץ של טרמפ תהיה נגזרת של החלטותיו לגבי     
ית המסורתית כלפי סין אנוי המדיניות האמריקיהמשך או ש

כנראה, קווי  ,לטות קרדינליות אלה יגזרוורוסיה. מהח
המדיניות העיקריים לגבי אזורים שונים בעולם, כולל במזרח 
התיכון. בינתיים שוררת במערב אי בהירות לגבי המשך 

ואי הבהירות גורמת לשיתוק. בשבוע שעבר  ,מדיניות אובמה
נפלה חלב לידי כוחות הממשלה הסורית, ניצחון זה משנה 

-רוסית-בסוריה. האופנסיבה הסורית את מאזן הכוחות
נית הצליחה להקדים את מועד פרישתו של אובמה אאיר

וכניסתו של טרמפ ומעמידה את המורדים והמדינות 
התומכות בהם בסוריה בפני דילמה של כניסה למו"מ מהיר 

או המשך המלחמה. לעומת  ,הפסקת אש כללית גביעכשיו ל
יבתה היא הצלחת הממשלה ובעלי בריתה בסוריה (של

בולט כישלון האופנסיבה שמנהלת  ,המעורבות הרוסית)
י, נגד כוחות דאע"ש במוסול. אממשלת עירק, בניהול אמריק

ת אבידות כבדות, פגהמתקפה על מוסול תקועה, סו
  הכוחות השונים.בקרב דמורליזציה והתפרקות 

ד את ושל סוריה ועירק באזורנו מסבכת מא מרכזיותן    
זרמים זה בזה נלחמים  ;נלחמות עדותבסוריה  :המלחמה

זרמים לאומיים דתיים וזרמים  ,ם חילונייםילאומיים ערבי
ם. בסוריה נלחמות מדינות האזור זו בזו בגלל יאיסלמיסטי

גם גודי אינטרסים ולשם השגת הגמוניה אזורית. נלחמות ינ
 ה,ובמשאבי ריהוסמדינות מחוץ לאזור על השליטה ב

מהלכים של מעצמות -תגובה לבונלחמות מעצמות זו בזו 
המלחמה נגד המשטר את   יריבות בזירות אחרות. יתר על כן,

ת הרבה מאד מיליציות, מקצתן סוריות, רובן מנהלובסוריה 
 ותכשכיר -אידיאולוגי ורובן  ממניעזרות, הנלחמות מקצתן 

  חרב של כוחות מדינתיים.
שינוי במצרים ובטורקיה בחודשים האחרונים מתרחש     

ן אכלפי הסכסוך בסוריה. בין מצרים ואירביחס ין ימענ
נית בגלל אהתקיימה עוינות עוד מתקופת המהפכה האיר

ני אהשאה האיר ,ית של מצרים. כזכוראנטציה האמריקייהאור
ן גם התנגדה לשלום אמצא מקלט מדיני במצרים. איר

נים במורסי ובאחים אתמכו האיר 2012-ישראלי. ב-המצרי
היו קרובים יותר לעמדה הסעודית  ההמוסלמים אך אל

בל קיבל תמיכה מסיבית י) ק2013בסוריה. משטרו  של סיסי (
  והבטיחה    בדלק    צרכיה    את    הל    סיפקהש    ,מסעודיה

  

ארדים בכלכלה המצרית. בתמורה ילהשקיע עשרות מיל
ציפתה סעודיה שמצרים תתייצב לצידה  ,לעזרה הכלכלית
מפרץ, בתימן ובסוריה ואף תשלח את ן באבמאבקה נגד איר

לחם בשבילה בתימן. באפריל השנה הבטיחה יצבאה לה
מצרים להעביר לריבונות סעודית את האיים סנפיר וטירן בים 

ר המצרי מתנגד להעברה והתנהלו הפגנות ציבוסוף. ה
נוגדת  , בנימוק שזוהעברת טריטוריה מצרית לגביומשפטים 

  את החוקה.
ני אמו דיונים בין שרי החוץ המצרי והאירבספטמבר התקיי    

טאה את הבדלי הדעות שלה יומצרים ב ,ת האו"םעצרבשולי 
שאינה דורשת את סילוקו של אסד כתנאי  והבהירעם סעודיה 

הצבעתה של  בעקבות ,להפסקת אש. באוקטובר השנה
מצרים במועצת הביטחון בעד ההצעה הרוסית להפסקת אש 

. סעודיה סוריה למשבר-, נקלעו יחסי מצריםמידית בסוריה
ומצרים נאלצה  ,הפסיקה מיד את אספקת הנפט למצרים

בעיתונות  סםרפון ומאזרביג'אן. בנובמבר אלקנות נפט מאיר
ת משלחת ועל מגעים בין משטר אסד למצרים ועל נוכח

. בין מצרים , בדמשקכולל גנרלים וטייסים  ,מצרית צבאית
לקנית נשק רוסי וכן הסכמים לבנית ורוסיה נחתמו הסכמים 

בלה מצרים יבעת ק הכור רוסי להפקת חשמל במצרים. ב
מיליארד דולר מקרן המטבע  12לאחרונה גם מלווה של 

שסיסי מנסה לחקות את המדיניות  ,הבינלאומית. נראה
שניהל ג'מאל עבד אל נאצר ולמקם את מצרים בין הגושים 

  כמדינה בלתי מזדהה.
נמצאת על פרשת דרכים ביחסיה עם דה מציטורקיה     

רובם להסגיר יים בשל סאהמערב. ארדואן זועם על האמריק
סיון ההפיכה בטורקיה יאת פתוחאללה גולן המואשם בנ

ביולי השנה. הוא זועם גם על כך שארה"ב מכירה בכוחות 
ים בצפון סוריה ומחמשת אותם. כוחות אלה הם יהכורד

 ורימגדשארדואן  .לפ.ק.קבעיני הטורקים ארגונים תאומים 
. בטורקיה כעס רב גם על אירופה ם בוחולו "ארגון טרור"

סירובה לאפשר כניסת טורקים לאירופה ללא ויזה, בשל 
קליטת פליטים מסוריה בטורקיה לתנאי  הייתה ארדואן שלפי

רת וקיעצירתם מלעבור לאירופה. ארדואן גם מתנגד לבלו
שלון של יטוי. הכיהבדיכוי זכויות האדם וחופש  יו בשלעל

שנה של עמידה  50טורקיה להתקבל לאיחוד האירופי אחרי 
  מוצג גם הוא כעלבון לאומי.  ,בפתח

לגוש המכס האירואסייני שמקימות  דרךארדואן מחפש     
אחר תגובה פזיזה של וזאת ל ,)EAEUרוסיה וסין לאחרונה (

שגררה סנקציות כלכליות קשות שפגעו  ,יירוט מטוס רוסי
של ארדואן תיקנה   AKP. מפלגתהטורקיאל ה בתיירות קש

גם בחודשים האחרונים את יחסיה עם רוסיה. טורקיה 
חוששת שהתפרקות סוריה תביא להקמת אזור כורדי 

 910אוטונומי, או אפילו מדינה לאורך כל גבולה הארוך (
סוריה ברצף בין אזור כורדי בעירק, לק"מ) עם סוריה ו

ם טורקיה מדברת עכשיו על הפסקת גלכן דרום טורקיה. בו
ח ואש בלי סילוקו של אסאד ומשתפת פעולה יותר ויותר ככ
ן אמשפיע על המיליציות האיסלמיסטיות בסוריה. איר

זמה הרוסית להפסקת אש ווטורקיה משתפות פעולה גם בי
שקראה לדיונים בין הצדדים באסטנה, בירת  ,בסוריה

  קזחסטאן, בחודש הבא. 
המפרציות, התומך העיקרי בכוחות -יר סעודיהסיכום, הצב    

בשלהי שלטון אובמה  ,ים בסוריה, נחלש. לארה"ביהסלפיסט
אין מדיניות קוהרנטית במזרח התיכון. ישראל נשארת בת 

והיא  מצטמצםאך חופש הפעולה שלה  ,ברית של הסעודים
מודאגת. רוסיה מובילה כעת את הדינמיקה בסוריה. אם 

המלחמה בסוריה יכולה  ,ים פעולהאקישתפו הרוסים והאמרי
  לטראמפ.. כולם מחכים לגודו פסק במהרה.ילה
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 שמאל אירופיו צריך שמאל איטלקי
  'זו הדרך' יחה עםבשנציגת המפלגה להתחדשות קומוניסטית 

 

     
(בצילום) היא האחראית לקשרי חוץ אנה קמפוסמפיירו     

המפלגה להתחדשות ניף מילאנו של וחברת ועד בס
השמאל העקבי הגדולה ביותר  מפלגת –קומוניסטית 

בעלת העבר האיטלקית מפלגה הקומוניסטית ב שורשיהש
שעים. בשיחה עם התפרקה בתחילת שנות התר שא, המפואר

, מעמדי-פוליטי-ציעה ניתוח תרבותיה, היא 'זו הדרך' בעיר
במיטב המסורת המרקסיטסטית האיטלקית, לדעיכת השמאל 

נוצר אחרי משאל העם ר שא באיטליה ולמצב חוסר הודאות
  שהתקיים במדינה לאחרונה. 

  

קומוניסטית, שבשנות השבעים זכתה קומוניסטית, שבשנות השבעים זכתה קומוניסטית, שבשנות השבעים זכתה קומוניסטית, שבשנות השבעים זכתה מדוע המפלגה המדוע המפלגה המדוע המפלגה המדוע המפלגה ה
לתמיכה של כשליש מהאיטלקים, נעלמה כשחקן מרכזי לתמיכה של כשליש מהאיטלקים, נעלמה כשחקן מרכזי לתמיכה של כשליש מהאיטלקים, נעלמה כשחקן מרכזי לתמיכה של כשליש מהאיטלקים, נעלמה כשחקן מרכזי 

        ה?ה?ה?ה?טליטליטליטליייייאאאאבזירה הפוליטית בבזירה הפוליטית בבזירה הפוליטית בבזירה הפוליטית ב
מפלגה הייתה בלקריסת ברית המועצות ולנסיבות פנימיות     

- ות הניאוחזקדווקא הת לדעתיאבל  .השפעה על התהליך
א המפתח להבנת דעיכת השמאל. יליברליזם באיטליה ה

באופן  כהליברליזם על איטליה כרו-של הניאוההשתלטות 
 התחולל בהםו דרדרויאופן בו התרבות והחינוך פה ההדוק ב

. ברלוסקוני שיחק תפקיד מרכזי תהליך של קפיטליזציה
  כאיל הון וכפוליטיקאי.  –בנושא זה 

, על ממילאנו ,כאןמ, תהליך השתלטותו של ברלוסקוני    
מאוחר יותר, וקשריו  ועל הפוליטיקה תחילה ענף התקשורת

התרחשו במקביל לדעיכת עם המאפיה, שהיו הדוקים ביותר, 
הממשלה של שהאיטלקי. בשנות השמונים, בעת  השמאל

קרקסי הסוציאליסט אפשרה לברלוסקוני להקים תחנות 
שידור פרטיות, התחילה ההידרדרות של השמאל כאופציה 
תרבותית ופוליטית באיטליה. זה היה חלק מהגל של 

לא ידעה והמפלגה תאצ'ריזם וגישת ה"אין אלטרנטיבה", ה
התרבות  להתמודד באופן נכון עם השינויים העמוקים.

הרדודה שברלוסקוני מכר לעם האיטלקי הורידה את קרנה 
של האופציה הקומוניסטית, שנראתה מיושנת ומנוגדת 

  ליברלים החדשים שהשתלטו על החברה. -לערכים הניאו
  

        עזב, הניאו ליברליזם נשאר?עזב, הניאו ליברליזם נשאר?עזב, הניאו ליברליזם נשאר?עזב, הניאו ליברליזם נשאר?    ולמרות שברלוסקוניולמרות שברלוסקוניולמרות שברלוסקוניולמרות שברלוסקוני
בהחלט. מתיאו רנצי, ראש הממשלה שזה עתה התפטר     

-אחרי שהפסיד במשאל העם, הוא כביכול מועמד "מרכז
-קשורה ונובעת מהניאו להנישמאל", אך כל המדיניות ש
, כמו "חוק העבודה" תיוויוזמליברליזם בגרסתו האירופית. 

שמשתמשים  , וידענו שברגעJobs Actכינה  ותו(א
, או ניסיונו מקל על פיטוריםה ,באנגלית, העניים יפגעו)

ה לתיקון החוקה לכפות החלשה של הדמוקרטיה בהצע

-כל אלה נובעות מגישה ניאו –במשאל העם  השנכשל
  ליברלית שהשתרשה בחברה האיטלקית. 

מה שההון ומשרתיו בשלטון אומרים לנו הוא שהחוזה     
ם בין , הקולקטיב, והמדינה, כי אבין האזרחים ינוהחברתי א

, בעוד תפקיד כל אינדיבידואל לבין האזרחים האחרים
המדינה מצטמצם לפונקציות של אלימות ופיקוח. זה 

בכך שהמדינה מנסה להעביר שירותים חברתיים מתבטא 
שהיא אמורה לספק, לחוזים אישיים בין האזרחים לבין 
עצמם. זה תהליך עמוק של הפרטה שיש לו פנים רבות. 

  אנחנו מכנים את זה הפרטת הדמוקרטיה. 
 – ולמדינות דרום אירופה האחרותיש משהו משותף לנו      
ד ממלחמת העולם ומדינות שהושפעו באופן עמוק מא האל

. בדרום אירופה והכרוך ב הסבל הגדולמוומהפשיזם יה יהשנ
טראומה אמיתית, מפשיסטית ו-התפתח מתוך עמדה אנטי

, שבא לידי ביטוי מאוד רעיון חדש של חברה, רעיון מתקדם
-. אבל ההגמוניה האנגלואלדוגמ ,בחוקה האיטלקית

שורים הגרמנית, מנסה להגיד לנו כבר ע –אמריקאית, ועתה 
כי אנחנו לא מספיק תחרותיים, שמושגי הזכויות שלנו 

באופן שיטתי את כופים עלינו רחבים וחברתיים מדי. וכך 
  ליברליזציה של החברה.   -הניאואת הפרטת הדמוקרטיה ו

  

וניצחון ה'לא' וניצחון ה'לא' וניצחון ה'לא' וניצחון ה'לא'     """"הכוכביםהכוכביםהכוכביםהכוכבים    "חמשת"חמשת"חמשת"חמשתנראה שעליית תנועת נראה שעליית תנועת נראה שעליית תנועת נראה שעליית תנועת 
        אמון באג'נדה הזו...אמון באג'נדה הזו...אמון באג'נדה הזו...אמון באג'נדה הזו...- - - - מופעים של אימופעים של אימופעים של אימופעים של אי    םםםםבמשאל העם, הבמשאל העם, הבמשאל העם, הבמשאל העם, ה

והניצחון שלנו ושלה במשאל  "הכוכבים "חמשתון,  נכ    
תגובות של העם האיטלקי נגד זן  םהעם שהדיח את רנצי, ה

 "חמשתהקפיטליזם שרנצי והממסד האירופי מציעים. 
היא תוצאה לא בריאה של המחסור בשמאל חזק  "הכוכבים

באיטליה. היא חסרת אידיאולוגיה ואין לה תפיסה מעמדית. 
הערכת חסר של התנועה בשאנחנו טעינו  ,אני חייבת להגיד

לא והשמאל לא התברג במקומות חשובים בה ו ,בתחילתה
פשיסטיות הנטיות ההשתלט עליה. לעומת זאת הימין בעל 

  הצליח להסתנן באופן משמעותי להנהגת התנועה. 
, בלי קשר לדעתי עליה, לא "הכוכבים להערכתי, "חמשת    

מסד ימצאו דרכים למנוע תגיע לשלטון. ההון האיטלקי והמ
לעצור אנשים מהתנועה על כבר החלה . המשטרה אתז

ריית רומא יעבירות שחיתות, כולל יועץ קרוב של ראשת ע
  נראה שתהיה התנגדות ממוסדת עמוקה.  מהתנועה.

  

ומה מצבו של השמאל? בבחירות הכלליות הקודמות לא ומה מצבו של השמאל? בבחירות הכלליות הקודמות לא ומה מצבו של השמאל? בבחירות הכלליות הקודמות לא ומה מצבו של השמאל? בבחירות הכלליות הקודמות לא 
        נכנסתם לפרלמנט.נכנסתם לפרלמנט.נכנסתם לפרלמנט.נכנסתם לפרלמנט.

. לא אפרט את כל דונכון, השמאל האיטלקי מפוצל מא    
אנחנו במפלגת  ,המפה, אך כדי להפוך לכוח גדול ומשמעותי

ההתחדשות הקומוניסטית צריכים לאחד כוחות עם כל 
 ,המפלגות האחרות בשמאל העקבי ולהקים רשימה משותפת

כמו הבלוק השמאלי בפורטוגל, או סיריזה ביוון. רצנו 
 .בבחירות לפרלמנט האירופי בהצלחה רבה אתברשימה כז

  האמון בין התנועות השונות לא חזק מספיק.  לדאבוננו
בזירה האירופית שימשנו כמייסדים של תנועת 'השמאל     

האירופי', שהיא כוח חשוב בארגון השמאל ביבשת בצורה 
אינטרנציונליסטית. כמובן שאנחנו צריכים שמאל חזק 

אבל במציאות של איחוד מוניטרי, אנחנו צריכים  .באיטליה
 ל אירופי חזק. גם שמא

  

 נמרוד פלשנברג
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  : מוביאירוע על תולדות בנק"י שנערך במסגרת התערוכה. צילום
  

 

  ים קומוניזם'צור'הילדים 

 התערוכה השלישית

השלישית של הפרויקט השנתי של  התערוכה פתיחת    
, שהייתה אמורה ים קומוניזם"צורמוזיאון בת ים "הילדים 

בדצמבר, נדחתה עקב קריסת עץ בסמוך  15- להיערך ב
מועד מאוחר יותר. תכנית התערוכה ב ותפתחלמוזיאון 

  עומדת בעינה, וסקירה שלה מובאת כאן.
"הערות נושאן ים מאירופה עבודות שאמנ גויצי בתערוכה   

על חלוקה", וכן האמנים הישראלים מקס אפשטיין, טוי בוי, 
יונתן גולד, טל גפני, ניר הראל, ניקול ורמרס, נועה יפה, מתי 

  ואוהד מרומי.להט, הלה לביב, דנה יואלי 
ויקט תערוכות שנתי הוא פר "הילדים רוצים קומוניזם"   

והוא מתקיים במשותף עם שורה  ,וני בת יםמוזיא –במובי 
צד בשל מוסדות ואמנים שונים ברחבי העולם, וכולל 

רסומים לכל אורך פרוכות, הרצאות, מיצגים, הקרנות והתע
 שנים למהפכת אוקטובר. 99, לציון 2017-2016שנת 

מפראג, קייב, מוסדות פוליטי -שותפים בפרויקט האמנתי
   .וארשה, אתונה, לובליאנה

בחלל הכניסה וצגו י התערוכהבמסגרת הסבב השלישי של     
במוזיאון עבודות חדשות שנעשו במיוחד לתערוכה של 

גדל כילד האמן  .בירת אנגולההאמן טוי בוי, יליד לואנדה, 
זו, שתרמה מלחמה  ם.בעת מלחמת האזרחירחוב באנגולה 

דרך  תמסופר בדרום אפריקה, האפרטהיידמשטר לנפילת 
  חוויותיו.

הוא , הבוקר" –"בפינה  המיצב של הילה לביב ודנה יואלי    
מתקן לכרזה בהשראת החדרים האוטופיים שעיצב אבי 
האמנות הקונסטרוקטיביסטית הסובייטית אל ליסיצקי 

כרזה ובה מודל נייר  עמו תלקח ן). הצופה מוזמ1941-1890(
מלאכת  להכנה עצמית, לגזור ולקפל, לצבוע ולקשט במסורת
   יד של עשה זאת בעצמך, ולחזות בציור נהפך לחפץ.

המיצב רחב ההיקף של מקס אפשטיין יוצג ה יבקומה השני    
משחזר את בית העץ השנוצר במיוחד לחלל,  ,"דאצ׳ה״

יה ביתית ומעביר את הצופה לחוו ,הרוסי המסורתי דאצ׳ה
  ביתית. -ואל

      

במיוחד לתערוכה וצר ציג פרויקט שנתתמר ניסים     
המגולל את סיפורה  ,״אני שמחה צברי״ -ובמרכזו סרט חדש 

), קומוניסטית יהודיה 2004-1913המרתק של שמחה צברי (
 .ממוצא תימני שנולדה לבקנית בכרם התימנים בתל אביב

 לא מספר פעמיםואף ישבה בכ ,יתה פעילה במחתרתיה
בסרט נבחנת מורכבות . קולוניאלי הבריטיהת השלטון שנוב

של  הפוליטית, האידיאולוגית והלאומית העשירהזהותה 
  . צברי

תערוכה עבור הציג את ״נפילים״, מיצב שנוצר ימתי להט     
ות מקוריים שיצרו שרגא וייל ושמואל כץ ומורכב מפרסקא

. את הפרסקאות 1954- בחדר האוכל בקיבוץ עין המפרץ ב
חילץ להט לפני שנהרס חדר האוכל, ובמובי הוא מציג אותם 

וידיטורים ואל מול רישום שמבוסס על אנדרטה לליק
שהקריבו את חייהם כדי לסתום בבטון את הכור הגרעיני 

למנוע את המשך דליפת הקרינה על מנת  ,1986- בצ׳רנוביל ב
  הרדיואקטיבית. 

דמותה של  נמצאתהמיצב ״עתידים״ של טל גפני במרכז     
ית המתאמנת מזה תשע שנים אאליסה קרסון, נערה אמריק

לקראת השתתפות במשלחת המאוישת הראשונה של נאס"א 
רק סיכומו של פ יא. העבודה ה2033-המתוכננת ל ,למאדים

עד נסיעתה למאדים בעוד  קרסוןה את ראשון בפרויקט שילוו
במובי, הצופה  תציבאו שגפני ישנים. במסגרת מיצב הוויד 17

נכנסת לחלל שדומה לחדר של נערה מתבגרת, ובו סרט 
המתעד את אחותה הצעירה של האמנית ואת אליסה קרסון, 

  בת גילה.
התערוכה ״הערות על חלוקה" שאצרה איליאנה פוקיאנקי    

ים לפעילויות הבינלאומית של "הילדים שותפמה ,באתונה
מתמקדת בשובה של מלחמת האזרחים  ,"רוצים קומוניזם

לשיח הפוליטי סביב המשבר  1949-1946היוונית של 
הכלכלי הנוכחי במדינה. התערוכה מארחת שישה אמנים 

קוסטיס וולוניס, וונגליס  :מרכזיים מסצנת האמנות באתונה
ספונציס, אנטוניס פיטאס וולחוס, יוטה יואנידו, יורגוס 

  קוסטנטינוס קוציס.ו
הוא פרויקט שנתי  "הילדים רוצים קומוניזםכאמור, "    
וכות, הרצאות, מיצגים, הקרנות כולל תערהלאומי ינב

ויט  ניםהפרויקט מארגאת . 2016רסומים לכל אורך שנת ופ
האברנק, ולדימיר וידמאר, יהושע סימון, איליאנה פוקיאנקי, 

  .נסקי וקובה שרדראלכסיי רדי
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תערוכה חדשה של האמן פריד 

  אבו שקרה נפתחה בנצרת
  

ד אבו שקרה נפתחה ביום תערוכה חדשה של האמן פרי    
) בנצרת, תחת הכותרת "שדה חמניות". 15.12(חמישי 

  התערוכה הוא ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה. האוצר של
אבו שקרה, יליד אום אל פחם ובוגר בית הספר לאמנות     

. לפני כן, בשנת 2009בשנת  בנצרת קלישר, הקים את הגלריה
, הקים עם אחיו, סעיד אבו שקרה, את הגלריה לאמנות 1995

. אח 2000באום אל פאחם, והם ניהלו אותה יחד עד שנת 
ן ואליד אבו שקרה ובן דודם היה האמן עסאם נוסף הוא האמ

מסרטן. פריד ועסאם  29בגיל  1990-אבו שקרה, שמת ב
, התגוררו באותה דירה בתל 80-למדו יחד בקלישר בשנות ה

   אביב והתפרנסו מעבודה באותה מסעדה. 
התערוכה החדשה מוצגת בגלריה לאמנות מודרנית של     

בכניסה  ,מוטראן- להבית לתרבות ולאמנות נצרת שבכיכר א
  לעיר העתיקה. 



    במאבק
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משמרת מחאה מול הפרלמנט האירופי בבריסל שנערכה בשבוע שעבר בדרישה לשחרר 

 את סרבניות כיבוש (צילום: מסרבות)

  

הצבאי  6מול כלא ) 24.12בשבת (פעילי שלום יפגינו     
בדרישה לשחרר שלוש סרבניות כיבוש. דובר יש גבול מסר 

, "כשאת, או אתה, מתכנן, או מתכננת, את סוף השבוע הבא
ימים)  44ימים), תמר זאבי ( 44זכור, או זכרי, שתמר אלון (

. אל 6ועוד סרבנית אנונימית מבלות את סוף השבוע בכלא 
 צא לתמוך ולמחות". -תישאר בבית 

"אנו מוחים ומוחות על מעצרן ועל הניסיון לחייב אותן     
לקחת חלק בדיכוי המנוגד לערכיהן. אנו מפגינים ומפגינות 

כיבוש והדיכוי הברוטלי של העם הפלסטיני. הן נגד המשך ה
הארגון מסרבות ואנו תומכים בהן ובסירובן", נמסר מ

 24בשבת, כאמור כלא תתקיים מול משמרת המסרבות. 
. המשמרת 6, על ההר שמעל כלא 12:30בדצמבר, בשעה 

 ויר.ותתקיים בכל מזג א
בנייני האומה בירושלים;  - 10:00: בשעה למזמרת הסעות    

צומת הרכבת ודרך מנחם בגין בתל אביב;  - 11:00בשעה 
צומת נמיר ארלוזורוב (רכבת מרכז) בתל  - 11:15בשעה 

מגרש החניה ב 12:30-ב -לכל הבאים אביב. נקודת המפגש 
  .6משקיף על כלא בהר ה למרגלותש
  

  קורס בנושא הגירה –גרים בינינו 
 כותרתתחת הפליטים ולמהגרים יפתח קורס חדש המוקד ל    

"גרים בינינו". סדרת הרצאות לקהל הרחב בנושא הגירה, 
מזוויות חברתיות, משפטיות והיסטוריות. לאחר שני קורסים 

מוצלחים בתל אביב, הקורס יפתח לראשונה בירושלים.  
אלף מבקשי מקלט שנמלטו  40-"בישראל חיים כ

אלף מהגרי עבודה שהגיעו  81-מדיקטטורה ומרצח עם, וכ
ת המדינה לעבוד בענפים שונים. הקורס מהווה לכאן בהזמנ

 הזדמנות ייחודית ללמוד על הסוגיות האקטואליות בנושא
גירה ופליטות מפי מרצים מומחים, ולהכיר את עולמם של ה

 המהגרים שחיים איתנו", נמסר.  

 

  

   עקב אלימות שבתו עו"סים
) במשך 18.12עובדים סוציאליים ברחבי הארץ שבתו (    

–אל ירוע ירי לעבר מחלקת הרווחה באוםעקב אשעתיים, 
נערכו אספות הסברה בהן דונו  לשכותחם בשבוע שעבר. בפ

 באלימות כלפי העובדים הסוציאליים.
מנהלת מחלקת הרווחה כוון כלפי  )13.12( אירוע הירי    

, עו"ס פתחיה אגברייה, והצטרף לאירוע נוסף פחם-אל באום
ות לעבר רכבה של עובדת לפני מספר חודשים, אז נורו ירי

סוציאלית במקום. לדברי האיגוד, אירועים אלה הם חלק 
 ברחבי הארץ.  העו"סיםמגלי ההסתה וההשמצות כלפי 

הפגנה של עמותת  )20.12( השבוע נערכהמחאה ל כביטוי    
המייצגת סטודנטים לעבודה סוציאלית בכל  ,שינוילעו"סים 

מול הכנסת  . ההפגנה החלההמוסדות להשכלה גבוהה
כלפי עובדים  אלימותהוצעדה למשרד הרווחה, במחאה על 

"אנחנו מקבלים את הדממה הרועמת  ועובדות סוציאליים.
ירה מצלצלת לתחושת טאל מול הירי בשבוע שעבר כס

והמחויבות שאנו מרגישים ומרגישות כלפי החברה  השליחות
עם פעילות עו"סים שינוי, רותי קליין ונ הדגישוהישראלית", 

שומן הראל. בהודעה שפורסמה על ידי עו"סים שינוי נאמר 
ועוד: !" לשתוק יותר. יורים עלינו סור"זה הזמן להתעורר. א

"פנייתנו היא כלפי קובעי המדיניות, אשר בשל תקצוב חסר 
ומפלה נוצר פער עמוק בין העובדות והעובדים הסוציאליים 

ועדה  אנחנו דורשות ודורשים: כינוס ובין לקוחותיהם.
דחופה שתדון בפתרונות מיגור האלימות כלפי עובדים 
סוציאליים שמתרחשים ללא הפסקה, בצורות שונות ובכל 
הארץ; הגדלת תקציבי הרווחה כך שעובדות ועובדים 
סוציאליים יוכלו לתת מענים ושירותים הולמים ובחינה 
דחופה של הפער בין הרשויות השונות הבאה לידי ביטוי 

ה של הרשויות המוחלשות בדגש על הרשויות בהזנחה ואפלי
  בחברה הערבית".

  

רט תיעודי עטור פרסים על המלחמה ס

  שבתבגדה ב –בסוריה 

בדצמבר, סרט תיעודי  24בגדה השמאלית יוקרן במוצ"ש,     
עטור פרסים על המלחמה בסוריה. ההקרנה תיערך בשעה 

במסגרת מועדון הקולנוע, שהחל לפעול בה לאחרונה  20:00
דיוקן עצמי סורי"  -במוצאי שבתות. הסרט "מים כסופים 

אוסמה מוחמד וויאם סימאב ד') של הבמאים  92הוא סרטם (
. הסרט (בערבית עם תרגום לאנגלית) עוטר בדירקסאן

בפרסים בפסטיבלים של קאן, לונדון, טורונטו, ניו יורק, 
הסרט הופק  איסטנבול, לוקרנו, קהיר, בוסאן וריו דה ז'ניירו.

  ) על בסיס סרטוני וידיאו שנשלחו באינטרנט לצרפת. 2014(
מוחמד ששהה בפאריס נפגש לראשונה עם בדירקסאן,     

לאחר שעלה בידיה לברוח מהעיר חומס, על מנת להשלים 
  את המלאכה. 


