
  

  

ת הימין מתנגדת להגברת הבטיחות בענף הבנייה 'כדי לא לייקריציילקוא  

עובדי בניין 48נרשם שיא ובמהלכה נהרגו  2016-ב -את הדירות'   
  

 סכנת חיים באתר בניה, צילום: הקואליציה למאבק בתאונות בניין
 

 

ממשלת הימין מנסה לטרפד יוזמות להגברת הבטיחות     
לי ירון לייקר את הדירות'. כך חשפו בענף הבנייה 'כדי לא 

. )6.1( תון "הארץ"ואור קשתי במהדורת סוף השבוע של עי
משרד האוצר בראשות משה כחלון, "השר החברתי ביותר 
בתולדות ישראל" (כפי שמכנה אותו יו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן), וראש קבינט הדיור, אביגדור יצחקי, הפעילו 
 ,בחודשיים האחרונים לחצים במטרה למנוע שתי יוזמות

ייה שנועדו לחייב מינוי של ממונה בטיחות באתרי בנ
  גדולים. 

 ת"ההתנגדות ליוזמות, שעשויות לצמצם א ,על פי הידיעה    
מספר התאונות בענף הבנייה, נבעה מחשש שיעכבו את קצב 

  הבנייה, יקשו על הקבלנים ויביאו לעלייה במחירי הדיור". 
יצוין שגם משרד ראש הממשלה התערב בנושא, והפנה     

ד העבודה קתית במשרשאלות למינהל הבטיחות התעסו
עלות   ,מאחורי אחת היוזמות. לפי ההערכות מדוהרווחה, שע

אלף שקל  25-בטיחות נעה בין עשרת אלפים ל הנמומ
בחודש. עבור חברות הבנייה הגדולות מדובר בסכום נמוך 
במיוחד. כעת, במרבית החברות הגדולות בענף אין אחראי 

   על בטיחות העובדים.
שנת בבענף הבנייה  48-בשבוע שעבר נרשם ההרוג ה    

בדצמבר  26-נפצע ב, 27ארכאן (ואסף) אבו הנייה בן  :2016
. הוא נאבק על חייו בבית באתר בנייה בפתח תקווהכשעבד 

הנייה  . אבובינואר 7- בפציעתו מפטר החולים בילינסון ונ
. כך יהנפל מסולם באתר הבנ מהכפר עזון שליד קלקיליה

"ד הדס תגרי, מרכזת הקואליציה למאבק בתאונות מסרה עו
    בניין.

הפורום למניעת תאונות ח בשבוע שקדם לתאונה, של     
תלונה המתעדת הפרות בטיחות חמורות באתר,  עבודה

התאונה התקבלה לרבות בשימוש בסולם גבוה. לאחר 
מבר ביקר באתר צדב 22-בכי חות תשובה ממנהל הבטי

"בעת הביקור  ,לדברי התשובה מפקח של מנהל הבטיחות.
לאחר התאונה הטיל  .לא אותרו הליקויים שצוינו בפנייה

עבודות באתר  מנהל הבטיחות התעסוקתית צו להפסקת
  למשך יומיים, כמתחייב על פי החוק. 

מניין ההרוגים בכל שנה, על פי נהלי הרשויות, כולל את     
טרו כל העובדים שנפצעו בתאונות באותה שנה, גם אם נפ

. הקואליציה למאבק בתאונות עבודה בענף לאחר תום השנה
הבנייה החלה לפני שנתיים לפעול בנחרצות נגד הנגע 

. חד"ש התגייסה באופן נמרץ למאבק בתופעה, הקטלני
מחאות ציבוריות רבות בכל הארץ. אך קולה של יימה וק

  בשטח. ההסתדרות לא נשמע, ומעשיה לא ניכרים
  

  א"ד

 2017בינואר  11, 2 גיליון   



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  נשכחו שגים והילדים העזתים ההר 369
ני שבועיים סיפרה לי אמא מאשקלון על הבן שלה, "לפ  

שלו נאלצה לשהות בבית של  חייל ביחידה קרבית, שהיחידה
 . עם סיום המשימה'צוק איתן'משפחה בעזה במהלך 

החיילים סידרו וניקו את הדירה והשאירו מכתב למשפחה 
בה, היא השימוש בדירה. זו הסי לים על עצםשבו הם מתנצ

הרע  . במקרה'שוברים שתיקה'אמרה לי, שהיא מתעבת את 
הם לוקחים מקרים חריגים  'טוב'הם משקרים. במקרה ה

  ".שלפיו חיילי צה"ל הם פושעים ויוצרים מצג־שווא
  )2.1"ידיעות אחרונות",  ,דרור ימני-בן(

  

  

  על העיוורון
אמפיזם והתנועות הלאומניות לעליית הטררבים מגיבים "

ובפרט  ―באמצעות קריאת ספרי היסטוריה באירופה 
נדרש עיוורון  .והם צודקים. 30-ההיסטוריה של שנות ה

מכוון כדי לא לראות את הקווים המקבילים בין עליית 
מה שלמדתי הוא ... והסיוט הפוליטי הנוכחי הפאשיזם

ריצות ים אינם משמשים הגנה נגד עישמוסדות רפובליקא
 רבי עוצמה מתחילים לערער את הנורמות כשאנשים

יכולה לשגשג גם תחת , הפוליטיות. ועריצות, כשהיא מגיעה
  ".מסווה של רפובליקה

  )26.12 "ניו יורק טיימס",  ,חתן פרס נובל לכלכלהפול קרוגמן, (
  

  

  
  

  
 

     

  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  נס לא היה שם-  חנוכייה במחסום
      

, מדווחות , מדווחות , מדווחות , מדווחות טשטשטשטשוואוואוואווא- - - - אליה לוי ורותי תובל, פעילות במחסוםאליה לוי ורותי תובל, פעילות במחסוםאליה לוי ורותי תובל, פעילות במחסוםאליה לוי ורותי תובל, פעילות במחסום                
- - - - , במחסום ברטעה, במחסום ברטעה, במחסום ברטעה, במחסום ברטעה2017201720172017בינואר בינואר בינואר בינואר     1111על הנעשה ביום שגרתי, על הנעשה ביום שגרתי, על הנעשה ביום שגרתי, על הנעשה ביום שגרתי, 

        ריחן שבצפון מערב הגדה:ריחן שבצפון מערב הגדה:ריחן שבצפון מערב הגדה:ריחן שבצפון מערב הגדה:
תור קצר יחסית לבקרים של ימי א' וגם במגרש החנייה יש "   

לנו שפועלים רבים זקוקים לחידוש  עדיין מקום רב. אומרים
אפשר היה  נו תוהות מדוע איאישורי המעבר שלהם ואנח
בינואר. הקרוסלה מעבירה  1-לדאוג לאישורים תקפים מ

פועלים ובכל פעם היא ננעלת די באלימות  30- דבוקות של כ
מציעה לבקש  בפניו של הפועל שנמצא בתנועה. אליה

הבהוב מתריע לפני נעילתה. פונה אלינו אדם שסורב במעבר 
ישה ימים לצורך שברשותו אישור תקף מהיום לחמ למרות
התברר לנו שיש לו זכות לעבור מאוחר יותר, עבודה.  חיפוש

כך מראש?  . מדוע לא יידעו אותו על12:00החל מהשעה 
יה המפוארת יבזמן הבירורים אליה מצלמת את החנוכ

המחסום עם הפנים החוצה. איש  שמוצבת בגינה מתוך
ו אותנ ביטחון שמבחין בכך דורש למחוק שתי תמונות, מעכב

  ."ואינו מוכן להבין את האבסורד בדרישה הזאת

  

  על מתווה הגז
״אני רואה את האנשים, הפקידים, המועצה לביטחון לאומי, 

אגף התקציבים, רשות הגז,  ,היועץ המשפטי לממשלה
משהו  שפשוט באים וממלמלים. בחדר אחד סגור אומרים לך

אחד, ובממשלה אומרים משהו אחר. בחדר הסגור פקיד בכיר 
אומר שהמתווה הוא ׳חרא׳, ואחרי זה  קריטי למתווה

מגן על המתווה,  בישיבת הממשלה ובראיונות לעיתונות הוא
  .מסביר אותו, עושה הכל כדי להעביר אותו״

  )26.12, 2לשעבר ערוץ  ,השר להגנת הסביבהאבי גבאי, (
  

 יחסי קרבה
כל בר דעת מבין שאם ידיד או חבר קרוב מביא לחברו "

סיגרים כמתנה, אין בזה ולא יכול להיות בזה שום בדל של 
  ".איסור. שום בדל של עבירה פלילית

  )6.1, "הארץ"(יעקב ויינרוט, פרקליט ראש הממשלה נתניהו, 
  

  
  

  

  מכתבים  

    למערכת 
 

  

   עצומה מקוונת לקראת ועידת פריז
        

פורסמה עצומה המקוונת לקראת ועידת פריז. לאחרונה     
יותר מאלף אזרחיות ואזרחים כבר חתמו עליה וגם קוראי "זו 

  . את חתימתם נים לצרףמהדרך" מוז
פרנסואה צרפת נשיא העצומה מופנית ליוזם הוועידה,     

אנו, אזרחים ישראלים הפועלים למען " :וזו לשונה ,הולנד
מברכים את  ,פלסטיני-יפתרון של שלום לסכסוך הישראל

ממשלת צרפת על ארגון הועידה הבינלאומית במחצית חודש 
אנו תומכים במיוחד במטרתך ליצור עידוד . 2017ינואר 

שיסיים את הכיבוש , בינלאומי לזירוז תהליך השלום
. חמישיםהישראלי של פלסטין אשר מגיע השנה לשנתו ה

ך של מדינה פלסטינית עצמאית תו הקמתה זאת באמצעות
בטוחים  אבטחת הביטחון של מדינת ישראל בגבולות

  . הקהילה הבינלאומית מצדומוכרים 
שהסכם שלום חייב להיות פתרון שתי  אנו בטוחים"    

עם ירושלים כעיר  1967ביוני  4-י הוהמדינות, מבוסס על קו
אנו מצהירים שההתנחלויות . הבירה של שתי המדינות

 רות את החוקהישראליות בשטחים הפלסטיניים מפ
הבינלאומי והן מכשול עיקרי לשלום. לכן אנו קוראים 

בינלאומית של הבחנה בין  עידה להחליט על מדיניותולו
מדינת  מדינת ישראל ובין השטחים הכבושים בכל הסכם עם

   .ישראל
ועידה תקרא לקבלתה של פלסטין ואנו מבקשים שה"    

מאוזנת ירה וכחברה מלאה במליאת האו"ם, כדי ליצור או
כאזרחים  .פלסטיני-יותר לטובת משא ומתן ישראלי

שפרטיה של החלטת מועצת  ישראלים, אנו משוכנעים
דבריו של שר החוץ של ארה"ב , 2334 הביטחון של האו"ם

כל  –בפריז  ג'ון קרי וההחלטות הצפויות של ועידת השלום
אלה מחזקים את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, את 

  ."ומבטיחים את התפתחותה בעתיד טחונהיב
https://www.atzuma.co.il/parisconf    

  עודד גולדרייך                                     
אביב- תל                                      

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
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 3חברה / 
 

  

  וריב בכאילו –יתון עהון, שלטון, 

  'עבודה בעיניים' על הציבור נחשפתמיתוסים ו שבריםנ

  גוז'נסקי רתממאת 
  

חקירתו באזהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו,     
שנפתחה לאחר שיהוי ממושך מצד היועץ המשפטי 
לממשלה, מציגה במערומיהם לא רק את טענת נתניהו "אין 

  תוסים שנבנו במשך שנים.כלום", אלא גם מי
  

  נוני-"מלחמת עולם" ביבי
בידי המשטרה הקלטה של בתחילת השבוע פורסם, כי     

שיחה בין בנימין (ביבי) נתניהו לבין ארנון (נוני) מוזס, 
הבעלים של קבוצת "ידיעות אחרונות" רבת ההשפעה. 

גם מוזס, עולה, כי בשיחה ו נתניהו ומהקלטת, שלגבי נחקר
בעיסקה בין שלטון (ביבי) לבין הון ועיתון (נוני).  דנו השניים

לפי הפרטים שדלפו, נוני הביע נכונות למתן את הביקורת 
הנמתחת על נתניהו בכלי התקשורת שבשליטתו, תמורת 
התחייבות של ביבי להקשות על הפצתו של החינמון "ישראל 

  היום", שמממן המיליארדר שלדון אדלסון.
י את נוני כאויבו בנפש. בנובמבר במשך שנים הציג ביב    

, לאחר שהכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק 2014
למניעת הפצתו של החינמון "ישראל היום", הגיב ביבי 

ושמונה  הבצורה קיצונית: ביוזמתו פוזרה הכנסת שפעלה שנ
  הבחירות הכלליות.הוקדמו חודשים בלבד ו

 יאולוגיתאיד עכשיו מסתבר, כי אותה "מלחמת עולם"    
לזה  הלא הפריעשמאל)  –ימין, נוני  –לכאורה (ביבי 

שהשלטון הפוליטי בידיו לרקום מאחורי גב הציבור 
הישראלי עיסקה עם זה הנחשב שליט התקשורת, לתועלת 

  שני הצדדים.עסקיהם ומעמדם של 
  

  מי שולט ב"ישראל היום"
ההנחה של נוני מוזס באותה שיחה מוקלטת היא, שאף     

ההפסדים של "ישראל היום" הוא אדלסון, בפועל  שמממן
היא בידי ביבי.  ממדי הפצתוהוצאתו לאור וההחלטה לגבי 

ואילו ביבי מצידו מסכים עם הנחה זו, ומוכן לדון בנושא כדי 
להשיג מנוני הבטחה להפחתת הביקורת על מדיניותו 

  ומעשיו.
מבחינת ביבי, כל הסיטואציה הזאת מלמדת, שהוא שיקר     
שאין לו קשר ל"ישראל היום", המופץ בטענה מצח נחושה ב

 תצהירבחתם ביבי גם השקר הזה  על. 2007כחינמון מאז 
  .שהוגש סמוך לבחירות משפטי כוזב

, ערב הבחירות, עתר עו"ד שחר בן מאיר 2015בינואר     
לוועדת הבחירות המרכזית, כדי שזו תורה להפסיק את 

הפצתו של החינמון "ישראל היום" בשל היותו "תעמולת 
בחירות" של הליכוד ונתניהו. בתגובה הגישו נתניהו ותנועת 
  הליכוד לוועדת הבחירות תצהיר חתום, בו נכתב, בין השאר:

תנועת הליכוד וראש הממשלה מר בנימין  "לתנועה וליו"ר    
נתניהו אין ולא היה כל קשר של שליטה או קשר ארגוני 
כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, עם 'ישראל היום' או עם 

שהיה בו או שיש בו כדי להשפיע על מערכת העיתון... 
על הקמתו,  שיקולי העריכה של העיתון או על תכניו או

". בהמשך התצהיר נכתב, כי היווסדו או על ניהולו השוטף
לנתניהו ורעייתו יש אמנם קשרי ידידות עם שלדון אדלסון 
ורעייתו, אך זה רק משום שאדלסון הוא מנהיג יהודי 

  ..מהתפוצות.
  

  "עיתונות פרטית, ולכן חופשית"
חשיפת הדיל שנרקם בין ביבי לנוני חושפת פעם נוספת     

יסה את התרמית, שהיא אחת מאבני היסוד של התפ
הליברלית הבורגנית: הון פרטי וקפיטליזם הם ערובה לחופש 

  הביטוי בכלל, ושל עיתונאים בפרט.
  

ביע נוני הבאותה שיחה שהקליט מנהל לשכתו של נתניהו,     
בכלי  מוזס את נכונותו למתן את הביקורת על נתניהו

התקשורת שבבעלותו, כלומר, להשפיע על תכנים של 
רסמו בהם, כדי להשיג את צמצום הידיעות והמאמרים שיפו

הפצתו של כלי התקשורת המתחרה, הלא הוא "ישראל 
  היום".

ואילו ביבי נתניהו, המנהל ברעש גדול את מלחמתו נגד     
"התקשורת השמאלנית" והטוען כי "הימין מושתק", מוכן 

, "לפעול לצמצום היומון החינמי של אותו "ימין מושתק
ויובטח המשך שלטונו  ובלבד שתופחת הביקורת עליו

   הפוליטי. 
בהקשר זה של "תקשורת פרטית חופשית" כדאי להזכיר     

תר "העין השביעית", לפיו שילמו משרד לסיום את הגילוי בא
ץ) "התפוצות (השר בנט) ומשרד התחבורה (השר ישראל כ

, מיליוני שקלים תמורת הפקה ושידור 2לקשת, זכיינית ערוץ 
 הוצגו בפני הצופים כ"תחקיריםאלה סרטים של סרטים. 

", אך היו בפועל סרטי תעמולה בשירות עצמאיים
 וחיזוק המעמד הפוליטי של השרים.הימנית האידיאולוגיה 

כך שירתו שידורי קשת, בבעלות הטייקונים מוזי ורטהיים 
  ויצחק תשובה, את השלטון והגדילו את רווחיהם.

  

עיתון -וןשלט-אכן שיעורים מאלפים בנושא איך הון    
לפי אינטרסים כלכליים  שולטים ומתמרנים את הציבור

  .ואישיים
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רואים את 

  התהום
  
ראש הממשלה נתניהו תומך במתן חנינה לחייל אלאור     

אזריה שהרג פלסטיני ששכב פצוע בחברון בחודש מארס 
כי "זה יום קשה  ,האחרון. בהודעה שפרסם כתב נתניהו

וכואב לכולנו, בראש ובראשונה לאלאור ולמשפחתו, 
ה לאזרחים רבים ולהורים של חיילי צה"ל". אל הדריש

להעניק חנינה לחייל היורה הצטרפו כל ראשי מפלגות הימין 
 ואף ח"כ שלי יחימוביץ' מהמחנה הציוני.

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש), תקף     
את ראש הממשלה: "נתניהו בחר לעמוד בשורה אחת עם 
תומכי החייל וצהלות ה'מוות לערבים' שלהם, ובכך הבהיר 

יאוב המוסרי שקבוצות אלה מובילות כי הוא אחראי לס
בחברה הישראלית". לדברי ח"כ עודה, ההבדל בין המקרה 
של אזריה למאות מקרים אחרים "היא נוכחות המצלמה של 
ארגון בצלם שתיעדה את המציאות האכזרית של הכיבוש. 

אך האחריות  .ברור שלחייל עצמו יש אחריות ישירה למעשיו
ראל השולחות צעירים תית מוטלת על ממשלות ישיהאמ

 וצעירות לשלוט באוכלוסייה אזרחית משוללת זכויות".

 ,(חד"ש, הרשימה המשותפת) דב חנין"כ לדברי ח    
"מהפרשה הזו צריך ללמוד שאזריה אינו הסיפור האמיתי. כך 
נראות התוצאות הקשות של שלטון צבאי מתמשך על עם 

לקרות  אחר. מקרים דומים, קשים ואלימים, קרו וממשיכים
בשטחים. ואנחנו לא שמענו עליהם כי מצלמה של בצלם לא 

השופטים והתובעים הם ביטוי  פילכהאיומים . שטחהייתה ב
של ההתדרדרות המסוכנת. הפוליטיקאים שעוד לפני גזר 
הדין ממהרים לקדם חנינה מתקיפים לא רק את המשפט אלא 
את כללי היסוד האחרונים של מערכת דמוקרטית. היום 

נו יכולים לראות את התהום שלפנינו. חייבים לעצור אנח
  וללכת בכיוון ההפוך. לפני שיהיה מאוחר", הדגיש.

בהודעה שפרסמה חד"ש בעמוד הפייסבוק שלה נכתב:      
ה בראש ישריף בירי-פתאח א-אלאור אזריה הרג את עבד אל"

. הוא הרג אותו כי כבישבעודו שוכב פצוע וחסר אונים על ה
מיוחד יל את חייהם של פלסטינים. המקרה הזה הכיבוש מוז

לכדו אותו. הממשלה והצבא  'בצלם'רק בכך שמצלמות 
ששלחו את אזריה לחברון הם אלו שמנציחים את דיכוי העם 

הפלסטיני ומעמיקים את אחיזתם של המיליטריזם והגזענות 
-בחברה הישראלית. השרים והגנרלים אחראים למותו של א

התמיכה " :עוד נכתב. "ל הצעירשריף לא פחות מהחיי
העממית הרחבה באזריה, וקריאותיהם האופורטוניסטיות של 

על כך  ותפוליטיקאים כמו שלי יחימוביץ׳ לחון אותו, מעיד
שבעיני אותם תומכים ופוליטיקאים, דמם של פלסטינים 
מותר. הריקבון המוסרי פושה בחברה שלנו, והדרך היחידה 

  ."כיבושלעצור אותו היא לסיים את ה
  

  צאו לנו מהרחם
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות     

הרשימה המשותפת) , סלימאן (חד"ש-ח"כ עאידה תומא
שינוי מנגנון ההצעות ל) לדיון בנושא 3.1התכנסה (

של  בעקבות הצעות לסדרוזאת  ,האישורים להפסקות הריון
(רע"מ, הרשימה  עבד אל חכים חאג' יחיא חברי הכנסת
 .)הליכוד(יהודה גליק המשותפת) ו

ח"כ חאג׳ יחיא הסביר: ״הגשתי את הצעתי לאחר שראיתי     
את הסטטיסטיקה שפורסמה כי ישנו גידול במספר ההפלות 
באוכלוסייה הערבית. החוק מטרתו שימור הריונות ומניעת 

לכן קיימות וועדות להפסקת הריון. המחוקק קבע ו ,הפלות
יוון שחשב שיש צורך להגביל ולצמצם את מספר אותן כ

ההפלות. בעיניי ישנן סיבות מוצדקות להפסקת הריון ויש 
שאינן מוצדקות. הריון בלתי מתוכנן אינו סיבה מוצדקת, 
בעיני, כיוון שזכותו של עובר לחיות. איש הדת שאני מבקש 
להכניס לוועדות אינו בא לשלול הפלות מיסודן אלא יהיה 

יעץ, בדומה לעובדת סוציאלית. הוא ייתן את הפן משקיף ומי
 החברתי והדתי בסוגיה, אך לא יהיה בעל קול בהחלטה״.

ראש תחום בריאות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נעמה     
רותם, ביקשה "להציג את הנתונים כפי שהם ולא כפי שעוותו 
בתקשורת לאחר שפרסמנו אותם. בקרב האוכלוסייה 

דה במספר הפניות לוועדה להפסקת הריון היהודית ישנה ירי
ואילו בקרב האוכלוסייה הערבית המספר הוא יציב. הנתון 
אשר הראה עליה בקרב האוכלוסייה הערבית היה היחס של 
הפניות לוועדה אל מול מספר ההריונות, ונבע מהירידה 
      במספר ההריונות, בעוד מספר הפניות, כאמור, נשאר יציב". 

הסבירה: "ביקשתי מהלמ"ס  סלימאן- תומא דהיו"ר הווע    
כי הם סותרים את הערכתו  ,להגיע כדי להבהיר את הנתונים

של ח"כ חאג' יחיא. יש לזכור כי האישה עוברת התייעצויות 
רבות בתהליך ורק לאחר שגמלה ההחלטה בליבה היא פונה 

החסמים וות אינן מחלקות אישורים לרוב, לוועדה. הוועד
וועדה מונעים הגעת נשים רבות. מי שהוצבו בגישה ל

שעומדת לה האופציה הכלכלית, בוחרת לפנות למכונים 
 פרטיים כדי לא לעבור את הוועדה הזו״.

וועדה לקביעת הסדרי הפסקת הריון בביה"ח הלדברי יו"ר     
"שיעור מספר הפסקות  ,הדסה עין כרם, פרופ' יוסף שנקר

"ב ואירופה ואילו ההיריון היזומות נמוך בישראל לעומת ארה
". יו"ר 12-שם ניתן להפסיק הריון בלא ועדה עד לשבוע ה

סלימאן, סיכמה את הדיון: ״לא הייתי -הוועדה, ח"כ תומא
רוצה לראות איש דת בוועדה שקובעת לפי שיקולים 

הזכות על גופה  מורהמקצועיים. אני מאמינה כי רק לאישה ש
כלי, והגיע הזמן להוציא את הרחם מהמאבק הפטריאר

"לצערי הרב, הבית הזה עוד  :הלאומני והדתי".  היא הוסיפה
לא הגיע לשלב בו נותנים לנשים את האופציה לשלוט על 

אנו  ,בשנה האחרונה ישנה סטייה לכיוון אחרש חראמו ,גופן
 ".בנושאחייבות להיות ערניות 
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  בפתח סכנת הסיפוח
  יוזמת הימין לסיפוח מעלה אדומים מסמנת שינוי באסטרטגיה של הכיבוש 

  אבישי ארליךמאת 
  

  
  

חברי כנסת  40-כוללת כ "השדולה למען ארץ ישראל"    
מחמש מפלגות הקואליציה ובראשה עומדים חברי הכנסת 
יואב קיש (ליכוד) ובצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי). יש 

מדוע החליטו חברי שדולה זו  ,ותר מסיבה אחתכנראה י
לדחוף חקיקה להחלת החוק הישראלי (סיפוח) על מעלה 
אדומים עד סוף ינואר: הפינוי המתקרב בעמונה, ועידת 
השלום העומדת בפתח בפריז, שקיעתו של נתניהו בחקירות. 
גם הקוניוקטורה הבינלאומית  'נוחה': העולם הערבי במשבר 

בעית את העולם, האיסלמופוביה והגזענות ומפורד, הטרור מ
 .'ממשל טרמפ איתנו' -גוברות והעיקר 

שאחרי חמישים שנה מיצתה  סבורימין המתנחלים     
ית ההתיישבות תחת מעטה משא ומתן לשלום על יאסטרטג'

את עצמה: היא מגבילה את ההתנחלות,  'בסיס שתי מדינות
ומאחדת את נותנת לגיטימציה לרעיון המדינה הפלסטינית 

השמאל. הימין המשיחי עובר למתקפה ודורש ריבונות 
יהודית בכל שטחי א"י המערבית, דיכוי כל התנגדות בשטח 
באלימות רבה יותר, ודריסת האופוזיציה בישראל בחקיקה 
הנוגדת את החוק הבינלאומי, את חוקי היסוד של המדינה, 

 הדמוקרטיה. סיפוח מעלה האדומיםאת את זכויות האדם ו
הוא רק בלון ניסוי, אם יעבור בשקט, בלי תגובה קשה מדי 

 C. שטח Cמצד העולם, אפשר יהיה להרחיבו על כל שטח 

) 5-7%משטחי הגדה אך רק מיעוט קטן ( 60%כולל 
בקיצור  –מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית 

אינם  B-ו A. שטחי 'מינימום פלסטינים ,מקסימום שטח'
. סיפוחו של Cבלעות בתוך שטח שטחים רציפים אלא מו

 יחסל באחת כל אפשרות לשתי מדינות.  Cשטח 

הורדה מהפרק, דרך סיפוח, של פתרון שתי המדינות     
 והייתותיר רק שתי אפשרויות: מדינת אפרטהייד שבה 

בישראל שתי אוכלוסיות, אחת, יהודית, בעלת הגדרה 
 לאומית, אזרחות ומלוא הזכויות, ואוכלוסייה אחרת,
פלסטינית, משוללת הגדרה לאומית, אזרחות וזכויות. מצב 

פקטו" מאז הכיבוש, אך סיפוח -זה אמנם כבר קיים "דה
נוכח פני העולם  –יורה", לא זמני -יהפוך אותו למצב "דה

(יתכן גם שיסופחו מקסימום שטחים עם מינימום אוכלוסייה, 
ולחלק מהאוכלוסייה המסופחת יתנו מקצת זכויות).  

טיבה שנייה היא ישראל כמדינת כל תושביה: עם אלטרנ
הסיפוח תעניק ישראל זכויות אזרח ושוויון מלא לכל 
הפלסטינים בגבולה. לפני שנים רבות העלה סרי נוסייבה 

שאחרי הסיפוח יאבקו במשותף כוחות ליברליים  ,רעיון
יהודים ופלסטינים למען מדינה דמוקרטית אחת של כל 

שבמצב הנוכחי אפשרות כזאת נראית  ,תושביה. צר לומר
 דמיונית, חלום באספמיה.

-זמת הסיפוח מצד שדולת ארץ ישראל האולטרהועל י    
ימנית, נפל משמאל, בעיתוי אומלל, רעיון חצי אפוי של 
הסופר  א. ב. יהושע. אחרי חמישים שנה של כיבוש 
כשפתרון לא נראה באופק, מצא יהושע לנכון להציע מתן 

    על מתקבל  . C  שטח  תושבי  לפלסטינים   ושבות'זכויות 'ת

(ויקיפדיה) בנין העיריה בהתנחלות מעלה אדומים  
  

שיהושע רק רצה, כפי שאמר, להקל במשהו את מצבם הדעת 
של תושבי השטחים נוכח הכיבוש בן החמישים. הוא כתב 

אך  .שהתכוון "להפחית את רמת הממאירות של הכיבוש"
ומתן "תושבות"  Cבסיפוח שטח דבריו הובנו כתמיכה 

אותו רעיון שדוחפת השדולה למען ארץ  -לפלסטינים שבו 
 ,ישראל. אחרי ביקורת מצד זהבה גלאון וחגי אלעד מ'בצלם'

תיקן יהושע את עצמו וטען שלא התכוון לסיפוח. פרופ' 
שאי אפשר לתת 'תושבות'  ,שלמה אבינרי הבהיר ליהושע

  אלא רק אם יסופחו השטחים.
) 30.12.16בסופו של דבר הביע יהושע במאמרו ב'הארץ' (    

את המשך תמיכתו בפתרון שתי המדינות. יולי נובק, 
מנכ"לית "שוברים שתיקה", סיכמה היטב את הפשלה של 
יהושע: "...אולי הסכנה הגדולה מכל היא להתפתות לשקר 
לעצמנו שהנה, אם רק נקפל כמה ערכים, נקצץ כמה 

בב על המרכז, נוכל להחליף את עקרונות, נצליח להתח
השלטון. אז לא. כי השתלטות הכיבוש עלינו אינה קוסמטית 
אלא מהותית. תפיסת הלאומנות כדרך היחידה לאהבת הארץ 
אינה יותר נחלתם של קיצוניים אלא תמצית הקונצנזוס 

-הישראלי. במצב הזה הכניעה לקונצנזוס וויתור על ערכים
  .)5.1 ",הארץ"( שקולים לוויתור על הארץ הזו"

הימין ברובו מתחמק מדיון פומבי בהשלכות הסיפוח על     
 ,המשטר בישראל, אך מאחר שהוא מחויב לעליונות יהודית

רובו כנראה מוכן לוויתור על הדמוקרטיה. הסמול הציוני 
סולד מסיפוח אוכלוסייה ערבית, הוא מעדיף להסוות את 

עוט דמוקרטיים. העליונות היהודית במדינה ביחסי רוב ומי
הדילמה בין מדינה יהודית או דמוקרטית קצת יותר 
משמעותית בשבילו, אך בסופו של יום הוא יבלע את הסיפוח 

ישנן כמובן עוד  ,בלי לצאת למלחמת אזרחים. תאורטית
אפשרויות מימין ומשמאל: מטיהור אתני נוסף כמו הנכבה, 

נפדרליים דרך "ירדן היא פלסטין" ועד פתרונות פדרליים וקו
בין שתי מדינות וקונפדרציה מזרח תיכונית, אפילו 
סוציאליסטית, בין כמה מדינות. אך עד שיבשילו התנאים 

נגד הכיבוש,  –עלינו לשמור על עמדתנו  ,לפתרונות אחרים
  .ישראל ופלסטין ,בעד יציאה מהשטחים ובעד שתי מדינות
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  הכלכלן סמיר אמין:
  

טראמפ הנשיא 

 ומשבר

הגלובליזציה 

 הקפיטליסטית
הכלכלן המרקסיסט הנודע ממוצא מצרי, פרופ' סמיר     

המצב בו הוא מנתח את מאמר אמין, פרסם בשבוע שעבר 
עולם לאחר היבחרו של נשיא ארה"ב החדש, דונלד ב

צרפתית בערבית, בטראמפ. הרשימה פורסמה באנגלית, 
  ית ואף תורגמה לשפות נוספות. ספרדבו
"עמדותיו של טרמאפ נראו בעיניי  :בהקדמה כתב אמין    

חלק מאזרחי ארה"ב כתמוהות. אבל לנשיא הנבחר יש מרחב 
תמרון מצומצם ביותר על מנת לחולל ולו חלק מזערי 
מהבטחותיו. יחד עם זאת, העובדה שהוא נבחר כדי לעמוד 

ולה בעולם היא ביטוי גדהבראש המעצמה האימפריאליסטית 
אנו  ליברלית".-לעומק המשבר של הגלובליזציה הניאו

    .בהמשך קטעים נרחבים מתוך המאמרמביאים 
בחירתו של דונלד טראמפ, תוצאות הצבעת ה"ברקסיט",    

גידול התמיכה בכוחות הפשיסטיים באירופה, וגם הניצחון 
פרד בקלפי של סיריזה ביוון והתחזקות פודמוס בבחירות בס

 מערכתלא יותר מביטויים פוליטיים מעומק המשבר של ההם 
ליברלית הגלובלית. הגלובליזציה, נגדה טענתי תמיד - הניאו

דווקא  , וזה קורהקיימא, מתפוררת לנגד עינינו-שאינה בת
שינויים מינוריים  כל הניסיונות להצילה באמצעותלבליבה. 

  .אין כל תכלית
רות הגלובליזציה אך לא ניתן לתרגם את התפור    

 תהקפיטליסטית כהתקדמות בדרך להצבת אלטרנטיבה ב
    אינו בהכרח אביב העמים.  הקפיטליזםקיימא. הסתיו של 

ההתפוררות היא הזדמנות היסטורית עבור העמים     
רנטיבה זו. אבל היא חייבת לכלול להציב אלטכדי והעובדים 

י הניהול ללפחות שני מרכיבים: תכניות לאומיות לנטישת כל
לטובת פרויקטים של ריבונות  –ליברליים -הכלכליים הניאו

עממית ובמרכזם הקדמה החברתית; ובמישור הבינלאומי: 
המבוסס על  קוטבית-הקמת משטר של גלובליזציה רב

  הסכמים לתועלת הדדית.
ניתן להתקדם בשני המישורים בתנאי שכוחות השמאל     

וינהיגו את  העקבי יסכימו על האסטרטגיה המתאימה
להצבת ממושכת מערכה  כדי לנהל ,המעמדות העממיים

האלטרנטיבה. לצערי, אנו לא נמצאים כעת בשלב הזה. 
יוון, הבלבול הרב בקרב המצביעים המקרה של סיריזה ב

בתוספת ההססנות של אותם הכוחות  ,בארה"ב ובבריטניה
הם הוכחה  ,קומוניסטים"-רושפעם הגדירו את עצמם כ"אי

  לכך. 

  
ב"שילוש  האימפריאליסטיותהשיטה שהשליטו המדינות     

הקדוש" של הגלובליזציה (ארה"ב, מערב אירופה ויפן) 
על שיתוף הפעולה הפורה עם האוליגרכיות  תמתבסס

הצליחו  ההפיננסיות בכל מדינה ומדינה. אוליגרכיות אל
לנהל את המשקים המקומיים ולהופכם לקבלני משנה עבור 

 השל ההון הפיננסי. אוליגרכיות אל המערכת הגלובלית
הצליחו גם לאלף אופוזיציות, דווקא באמצעות הכלים של 
הדמוקרטיה הבורגנית, כדי לנטרל הכרעות דמוקרטיות 

כלי בשאינן לרוחן. לאוליגרכיות שליטה כמעט מלאה 
למקהלה השרה בקול אחד לטובת  נעשוהתקשורת ש

  .ןהאינטרסים שלה
   

  (צילום: הומניטה)אמין  הכלכלן המרקסיסטי סמיר

  
שהחל דווקא  ,המשבר הקפיטליסטיפרוץ  מאזאך     

מגלה כולה הארכיטקטורה הגלובלית  ,2007בארה"ב בשנת 
ופה ושם אף סימנים של התמוטטות.  ;סימנים של חולשה

אין ספק שטראמפ ער לכך. כפי שכוחות פוליטיים מהימין 
ות הטמונות כנערים לס –בייחוד באירופה  –ברחבי העולם 

  במשבר המסרב לגווע. 
תיו התכופות, לפני ואחרי והנאומים של טראמפ והודע    

שהפכה לא   ,הגלובליזציההבחירות, ספוגים ברמיזות נגד 
 אהודה במיוחד גם במדינות האימפריאליסטיות. הנשיא

אף יכול הוא ית" גאה והנבחר של ארה"ב מפגין "רוח לאומ
על תוצרת  הם להגניסטילקדם כמה צעדים פרוטקציוני

  בל המהות, המילים, הן שונות.ארה"ב. עד כאן המוסיקה. א
טראמפ ישתדל למשמע את בנות בריתה של ארה"ב     

 ,הוא כבר הציב את המטרה: סין. לפניואבל ברחבי העולם. 
הנשיא ברק אובמה ומזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון 

יר את כובד לפיה יש להעב ,הגיעו להכרעה אסטרטגית
, הכלכלית והצבאית, האמריקאיתמשקלה של ההתערבות 

ממערב אסיה והמזרח התיכון אל מזרח אסיה והאוקיאנוס 
  השקט.  

בכל מקרה, לנשיא ארה"ב הנבחר ולארצו לא צפויים ימים    
    ה.  דשל שגשוג וצמיחה. יהיו אלה ימים של סכסוך וחר
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  גויה בירושלים
 הענקשל מרשימה ושובה תערוכה 

  הספרדי במוזיאון ישראל
  

 נמרוד פלשנברגמאת 
  

'מדריד של יום ולילה', תערוכה המציגה מבחר מעבודותיו     
, מוצגת )1828 – 1746( של האמן הספרדי פרנסיסקו גויה

בחלל משונה במוזיאון ישראל, המזכיר פרוזדור יותר 
לטי חוצות מפרסמים אותה בכל מגלריה. התערוכה, שש

העושר והגיוון . אך רחבי תל אביב וירושלים, קטנה יחסית
ות המדויקת של שלומית שטיינברג, המוצגים בה, והאוצר

ל רב האמן, מהחשובים תמונה מגוונת ש ים להציגמצליח
  מייצרים חוויה עוצמתית. ובתולדות הציור, 

נחשב ל'אבי  בטקסט המלווה את התערוכה נכתב כי גויה    
 דרניזם באמנות'. ואכן, היצירות המוצגות בתערוכההמו

מבשרות על מספר מגמות מודרניות שצצו בתקופת חייו 
אתייחס בהמשך,  ם. לצד ציורי שמן, אליההסוערת של גויה

 –התערוכה מורכבת ממספר סדרות של רישומים ותצריבים 
'הקפריצ'וס' מציג סיטואציות ביזאריות משולי הרחוב 

, והוא עוסק בביקורת הומוריסטית על חטאי מדרידאיה
 עבודות האדם. ניתן אף לראות ביצירות קומיות אלה, שהן גם

-הודפסו בעותקים רבים ונמכרו), רגעים פרוטושמסחריות (
ההגיון של - סוריאליסטיים, בהם גויה מדגיש את אי

 היא 'מלחמות השוורים'ו; הסיטואציות כאמצעי מבע רגשי
ך מהלדפסים תנועתיים המתארים רגעים בסדרה של ה

מלחמת שוורים, תחום שגויה עצמו התנסה בו כנער. ייחודם 
של ההדפסים הקטנים הוא ביכולתם לתפוס רגעים של שינויי 

, ולייצר סצנות שיווי משקל במחול שבין הפר לאדם
-מאפיין תרבותיתופסות , שללא יומרה גדולה, הירואיות

  לאומי ספרדי מובהק.
הסדרה העוצמתית ביותר היא 'זוועות המלחמה', המציגה     

ספרד. גויה מהפלישה הצרפתית לסצנות קשות ואף מזעזעות 
מייצר בעבודות אלה את הבסיס המודרני באמת של אמנות 

מסורת ספרדית במיוחד. העבודות,  –מלחמתית - אנטי
שצוירו על פי סיפורי זוועות ששמע גויה, אינן ריאליסטיות, 

של  המזוויעותרובוקטיביות ביחסן לסצנות כי אם פ
גם רישומים מוקדמים וניסוח של הם המלחמה. איורים אלה 

 –אלמנטים שיופיעו בציורי השמן החשובים ביותר של גויה 
, "הענק" "1808"שלושה במאי ", 1808"שניים במאי 

נמצאות בפראדו הו"סטורן טורף אחד מבניו". עבודות אלה, 
חייו של גויה, באירופה שחוותה את  במדריד, צוירו בסוף

המהפכה הצרפתית, המלחמות הנפוליאוניות, וההשלכות 
. הקלילות שמאפיינת את העבודות הרות הגורל שלהן

סדרת אפלה. בותר של גויה מתחלפת בקדרות והמוקדמות י
  'זוועות המלחמה' נראית כנקודת המפנה המשמעותית. 

בו הוא מעתיק את  ,עוד ראוי לציון הדפס שייצר גויה    
ציורו המפורסם של צייר הבארוק הספרדי ולאסקז, מהמאה 

על אמן  הסתכלות). Las Meninas, 'עלמות החצר' (17-ה
מעתיק את עבודתו של אמן גדול מהעבר  גדול מהעבר

הרחוק יותר היא חוויה נדירה שממש מבליטה את ההיגיון 
של  הפנימי של ההיסטוריה וההתפתחות של האמנות. ידיו

גויה נותנות פרשנות דומה אך לא זהה לקומפוזיציה של 
 באיור.  אסקז. ושני האמנים נוכחיםול

ד אוסף תחריטים והדפסים אלה מוצגים בתערוכה, צב    
 כמהכאמור, מספר ציורי שמן שהגיעו בהשאלה מהפראדו. 

 בהזמנה כדוגמאות להעתקה לשטיחי קיר יוצרוציורים אלה מ
. אך כמובן שבידיו של ה הספרדיתבארמונות חצר המלוכ

גויה עבודות אלה עומדות בפני עצמן לחלוטין. לציורי השמן 
של גויה יש צלילות מיוחדת בצבע ובמבע האמנותי. הן 

טורליות מחיי האצולה, אך תמיד עם מציגות סצנות פס
חתרנות מסוימת שמותירה את הצופה בחוסר נוחות. הציורים 

ים, אלא מעשים של ביקורת אינם עוד דיוקנאות של אציל
  חברתית נוקבת ומתוחכמת. 

סיכום, למוזיאון ישראל הגיעה תערוכה מרשימה של ב    
אחד מענקי הציור הגדולים, ומומלץ לבקר בה לפני נעילתה 

  באפריל. 
  

  

  
  הפנים של המאבק

סדרת  תערוכה נוספת המוצגת כעת במוזיאון ישראל היא    
הסדרה מציגה עקב שופר. "ילידי הארץ" של י הצילומים

 ,דיוקנאות של חברי תנועת "הפנתרים השחורים" בירושלים
שנוצרו לאור מאות שעות של מפגשים וראיונות שערך האמן 

  . בשנות השבעים בשכונות מוסררה וקטמון בירושלים
צילומי הדיוקנאות העוצמתיים של שופר מצליחים לתפוס     

ניע צעירים אלה בעת ובעונה אחת את הזעם הפוליטי שה
של בחורים  והמבוכה המובניםלפעילות, ואת השובבות 

צעירים העומדים בפני מצלמה. השילוב הנדיר הזה, ששופר 
הפיק בכישרון רב, מצליח לתפוס רגע מסוים בתולדות 
המאבק המזרחי והמאבק לשוויון בארץ, שהתאפיין 
בפתיחות גדולה לניסיונות פוליטיים ותרבותיים, יחד עם 

  אה עוצמתית בעלת אופי פוליטי, אך גם אסתטי, מובהק. מח
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 918 תושבי שטח אשהפלסטינים דיון חשוב בגורל     
פעילות ופעילים רבים . רואבינ 11ד', יתקיים בבוקר יום 

. מתעאיוש בבית המשפט העליון מתכוונים להשתתף בדיון
תושבי  1,500 את "המאבק נגד כוונת המדינה לגרש :נמסר

חברון הפלסטינים מבתיהם מצוי בשלב מכריע. -דרום הר
עשוי לגזור את היתקיים בבית המשפט העליון דיון  11.1ב

ר לבטל את תכנית הגירוש. נבוא גורל התושבים. עדיין אפש
אסור לגרש את התושבים. על 'לבית המשפט ונאמר יחד: 

איש אסור לעבור בשתיקה. עדיין  1,500טרנספר מתוכנן של 
 ".'לא מאוחר לעצור אותו

אהוד ברק להרוס שמונה דאז שר הביטחון  , הורה2012-ב    
ם בדרום הר חברון ולגרש מאדמתם את אלף יכפרים פלסטיני

וחמש מאות תושביהם. התושבים מוגדרים כ"פולשים לשטח 
תוך התעלמות מתיעוד היסטורי, המוכיח את  ,"918אש 

", עליו 918קיומם של הישובים זה מאות בשנים. "שטח אש 
מבקש הצבא לכאורה להתאמן בטענה של שמירה על 

דונם  30,000-"הכשירות הנדרשת לכוחות צה"ל", כולל כ
ון, ובהם קרקעות פרטיות ושטחים מאדמות דרום הר חבר

מעבדים תושבי המקום מזה  םחיים ואות םחקלאיים, עליה
 דורות. 

מאז נוצרה "מפת אוסלו" במסגרת הסכם הביניים שנחתם      
. ישראל Cמהגדה המערבית נכללים בשטחי  60% ,1995-ב

נוקטת במדיניות עקבית שמטרתה להעמיק ולהנציח את 
וע ביכולתם של הפלסטינים אחיזתה באדמות אלה ולפג

 להתגורר בהן. 

דיון ביוזמת 'עומדים ביחד': ללמוד 

 בעולם הניסיון של השמאל
המעגל הירושלמי של תנועת "עומדים ביחד" מזמין         

מרצה במחלקה לפוליטיקה  -למפגש עם פרופ' דני פילק 
גוריון וחבר הנהגת התנועה, תחת - וממשל באוניברסיטת בן

לובאלי ללוקאלי: ללמוד מהניסיון של השמאל הכותרת "מהג
 בעולם כדי ליישם בירושלים".

"נשמע על ניסיונות שמאליים מארצות  :מהתנועה נמסר    
שונות בעולם: ברני סאנדרס בארה"ב, ג'רמי קורבין 

ביוון; וננסה  'סיריזה'בבריטניה, תנועות פודמוס בספרד ו
לחשוב יחד: אילו לקחים מעשיים ניתן ללמוד מהניסיונות 
האלה, כדי ליישם במאבקים שלנו בירושלים?". המפגש 

במשרדי  20:00בינואר, בשעה  11יתקיים ביום רביעי, 
, ירושלים. 24"המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית", רח' הלל 

  הדיון פתוח לקהל הרחב.
  

  עם דיון על גבולות המחאה

  עו"ד ברק כהן 
בירושלים יתקיים דיון על גבולות המחאה בהשתתפות     

עו"ד ברק כהן מ"באים לבנקאים". המפגש והשיחה של 
סטודנטים מהמחלקה לאמנות בבצלאל עם עו"ד כהן על 
חופש הביטוי והזכות למחאה יהיה פתוח לקהל הרחב. יצוין 

יים שלאחרונה הוגש כתב אישום נגד שישה פעילים חברת
בגין "עבירות של פגיעה בפרטיות, מהומה במקום ציבורי, 
קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים" ועוד. 
האישומים הוגשו על רקע מאבקם של פעילי "באים 
לבנקאים" נגד ראשי מערכת הבנקאות בישראל ולפיהם, 

בין הנאשמים:  השישה "נהגו להטריד את בכירי הבנקים".
הוותיקים של המחאה החברתית  מפעיליה –עו"ד כהן 

 .2011ההמונית בקיץ 
בינואר,  11יתקיים ביום רביעי,  כהןהמפגש עם עו"ד     

  ., ירושלים6לי י, בגלריית ברבור, רחוב שירז20:00בשעה 
  

  
  

  תל אביב  –חד"ש 
  

 הרצאה ודיון בנושא: 
  

  היום  – 1896השמאל המזרחי: 
  עם

  משה (שיקו) בהר
  

  ,20:00בשעה בינואר,  15יום א', 

  אביב-, תל70הגדה השמאלית, אחד העם אולם 

 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  סו- הונג סאנג – "גבעת החופש"
  

  תרגום לאנגלית) אנגלית וקוריאנית,( דרום קוריאה, 2014
 

  עם תום שובלאחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00שעה , בבינואר 14שבת, 

  , תל אביב70אחד העם 


