
  
  

   

   המשבר ההומניטארי אינו רק שם, רחוק. הוא גם בעזה, על סף הבית
במיוחד, הזהיר בשבוע שעבר  מזעזעבדו"ח     

המשנה למזכ"ל האו"ם מפני האסון ההומניטארי 
החמור ביותר המתרחש בימים אלה. בהדגישו 
שזה האסון הקשה ביותר מאז תום מלחמת העולם 

כי עשרות מיליוני המשנה למזכ"ל השנייה, ציין 
סובלים כעת  , ובמיוחד ילדים,בעולם בני אדם

ועלולים למות ממחסור חמור במי שתייה ובמזון, 
ומהמשך המלחמות,  מהעדר טיפול רפואימרעב, 

  אתני.-העקירה והרדיפות על רקע לאומי
  

האסון ההומניטארי חושף את הפנים האכזריות     
 ר בידיששל הקפיטליזם, אשר גורם לריכוז העו

מתושבי העולם, אך דן אוכלוסיות  1%-מ פחות
לתת  ,התיכון-שלמות, ובמיוחד באפריקה ובמזרח

המואצת  תזונה ולרעב. הקידמה הטכנולוגית
מנוצלת להאצת מירוץ החימוש, לרבות זה 

מחזקת את היכולת של והגרעיני, מצד אחד, 
להרחיב ולהעמיק את שליטתן  לאומיות-החברות הרב

בעולם, מצד שני. בארצות אפריקה הן גוזלות את אוצרות 
ט ועוד), ממוטטות את הכלכלה המסורתית, הטבע (נפ

  דוחפות למלחמות אתניות ומשחדות שליטים מקומיים.
  

בתנאים של עקירת איכרים מאדמת והעדר תשתיות     
חיוניות מינימליות, תופעות טבע כמו בצורת ממושכת דנות 
מיליונים לגסיסה ברעב. המלחמות וההרס מזינים את בעיית 

מנצלים דמגוגים פוליטיים , אותה הפליטים המחריפה
  .מסוגו של הנשיא טראמפ לליבוי שנאה ואלימות

  

טארי" לא אמור להיות זר לאוזניהם יהמושג "אסון הומנ    
  של הישראלים. 

  

שנה, מתריעים ארגונים  12, כלומר כבר 2005מאז     
ומומחים מפני ההשלכות החמורות של המלחמות התכופות 
  והסגר הממושך על כשני מיליוני הפלסטינים ברצועת עזה. 

דו"ח של האו"ם שפורסם השנה קבע, כי המשך המצב     
 60%-מכוח העבודה ו 40%הנוכחי של אבטלה המונית (

, של יםשל בנייני מגורים ותשתיות הרוס בקרב הצעירים),
ותי רמחסור מחריף בהספקת מים וחשמל, של קריסת שי

, בלבד יהפוך את עזה בעוד שלוש שנים –הבריאות והחינוך 
  , לאזור שאינו ראוי עוד למגורי אדם. 2020בשנת 

  צילום: אימאן מוחמד

  
  

מפני האסון ההומניטארי המתרחש ברצועה מתריעים לא     
ארגוני זכויות אדם. לפי דו"ח מבקר המדינה על האו"ם ורק 

("צוק איתן"), בישיבת ממשלה שקדמה  2014מלחמת עזה 
למלחמה הצביע על האסון המתרחש לא אחר מאשר מתאם 
הפעולות בשטחים, אך הנושא לא נידון כלל. בתחילת החודש 
הנוכחי הצטרף למתריעים גם ראש אמ"ן, שהזהיר ממשבר 

  צועה העלול להוביל להסלמה.הומניטארי בר
ממשלות ישראל, אשר הפכו את המשך הכיבוש של     

השטחים הפלסטיניים לאבן הפינה של מדיניותן, שיזמו וניהלו 
ומנעו את  ואת הסגר ההדוק את המלחמות התכופות ברצועה

, ואשר מגלות אטימות אפילו לאזהרותיהם הישיקום הריסות
ות באחריות ישירה למחסור נושא – של קצינים בכירים בצה"ל

הגובר במי שתייה, להעדר מקורות פרנסה, לבניינים ולכבישים 
  ההרוסים, למצוקה ולרעב.

שזורים ראש  ,בניגוד לאשליות בדבר נצח הסטאטוס קוו    
דרדור הרצועה למצב המשך הסגר והממשלה נתניהו ושריו, 

ויגבה מחיר כבד גם  הגבשל אזור שאינו ראוי לחיי אדם, 
תושבי ישראל. לכן סיום הכיבוש והשגת שלום צודק ויציב מ

    הוא אינטרס עליון של שני העמים, הפלסטיני והישראלי.

 2017 מרסב 14, 11 גיליון   



  

 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
        

  טירה מפגרת אחר המציאותאהס
השיא בתכנית 'ארץ נהדרת' היה המערכון על כך שבישראל "

יותר מעשר שנים אתם  –יש משטרת מחשבות. 'ארץ נהדרת' 
בפריים טיים עם תכנית מגה שמאלנית שמשודרת לעם ימני, 
ואתם אשכרה עושים מערכון על זה שבישראל משתיקים 

  ". אמתשמאלנים? נו ב
  )28.2ביטחון פנים גלעד ארדן בפייסבוק, להשר (

  

  ערבית שפה קשה
"לא ניתן לתרגם תעודות בגרות של תלמידים ערבים לשפה 
הערבית בגלל קושי בכתיבת השמות הערביים. מצבת 

אוכלוסין, ומרשם התלמידים מבוססת על המופיע במרשם ה
  .״זה אינו בערבית

  אילתה (שר החינוך נפתלי בנט בתשובה לש

  ) 1.3, של ח"כ יוסף ג'בארין
  
  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  300ום המשפחה נוסח מחסום י
 24-וואצ', קלר אורן, שעמדה ב-עדותה של פעילת מחסום     

   בית לחם:לוך מסה 300פברואר האחרון ליד מחסום ב

ל הגילים והמינים. הרבה מאוד אנשים עוברים היום, מכ""""                
ור של אנשים ליד העמדות למרות שחמש טצר מדי פעם נו

עמדות פתוחות. יש כל הזמן קשר בין הצד הישראלי של 
לחם ושומעים מדי פעם את המחסום לצד הפלסטיני שבבית 

כמובן (   'או קיי תזרימו...'  ,'תפסיקו להזרים...'ההוראות 
   .)מזרימים הוא פלסטיניםאותו שהמוצר 

. האבא והבת 13דה כבת מגיעה משפחה, הורים ויל"     
תה יוכמה חודשים (לו הי 49עוברים, האם לא. היא רק בת 

דת הזהות לעבור במחסום לפי תעו יא יכלהבת חמישים ה
   וללא אישור מיוחד) ...

תו ה מספר פעמים למאבטח. הוא מדבר אהאבא פונ"     
בעברית, מחייך, מבקש טובה, מבקש התחשבות. המאבטח 

משיב בשלילה. בפעם השלישית, בגלל שקט, מקשיב, שואל, 
למפקד ושומעים בקשר את  לחץ הפלסטיני, הוא מתקשר

  . 'גיד לה שבעוד שנה היא תוכל לעבורת'התשובה: 
האם מאוכזבת, החיוך שהיה קודם מתחיל להיעלם כי "    

היא מבינה שכנראה לא תוכל לעבור. הילדה כועסת, סוקרת 
ר לדמיין מה במבטה את החיילים ואת המאבטח ואפש

עם אביה בתוקף והוא שואל  היא מדברת מתרחש במוחה.
מא תפרוץ את המחסום ישה? שאמה את רוצה שנע'אותה: 
האב והבת עומדים בצד הישראלי,  'כן!'והילדה:   'בכוח?!

מחכים לישועה שלא מגיעה. בסופו של דבר האם עוזבת 
חוויה  וחוזרת לכיוון בית לחם. לילדה הזו התווספה עוד

  ״.שלא יכולה להיות מיטיבה

  
  

  אין להם מה להפסיד זולת כבליהם
מנדטים,  24תה יאף אחד לא חשב שמפלגת העבודה, שהי"

תראה פח אשפה היום. פתאום נוצרה לי הזדמנות. יכולתי 
להיות יו"ר קק"ל, לא רוצה. או אני יושב ראש מפלגת 

אני חלק ממפץ שיפוצץ את הפוליטיקה שהעבודה, או 
  והולך הביתה". הישראלית

  )2.3, 10ערוץ   ,ח"כ איתן כבל דבריו שלציטוט מ(
  

  
  

    מכתבים

    למערכת
 

         פניה למועמדים לראשות ההסתדרות

למען עתיד העבודה  –ת "עתידנו אנו, פעילות ופעילי תנוע    
הסוציאלית בישראל", פונות אליכם כעובדות סוציאליות 

ותי וחשוב בזירה וחברות הסתדרות, הרואות בה ארגון משמע
ההסתדרות היא הארגון המאגד את  החברתית בישראל.

מספר העובדים הגדול ביותר בישראל והמשפיע ביותר על 
יתן להפריז בחשיבות יחסי העבודה במשק. לאור זאת, לא נ

תפקיד יו"ר ההסתדרות המנווט/ת את דרכי פעולתו של 
 הארגון.

אנו מצפות מההסתדרות והעומד/ת בראשה, להוביל את     
ליברלית -כלכלית הניאו-המאבק נגד המדיניות החברתית

הקיימת בישראל, המותירה את העובדים חשופים לניצול 
עם עוני מחפיר, ופגיעה, ומותירה משפחות רבות להתמודד 

 אפילו משפחות בהן שני ההורים עובדים.  
לתפיסתנו, ההסתדרות כארגון חברתי אמורה לשים על     

סדר היום הציבורי את חיזוק מדינת הרווחה ומעמד 
 ,העובדים, את ההתמודדות עם יוקר המחייה ושחיקת השכר

אבק לשינוי מדיניות הממשלה ואל מול ארגוני יולה
 ץ ובנחישות. המעסיקים באומ

על ההסתדרות לשים בראש סדר העדיפויות הובלת     
מאבקים חברתיים רחבים, כגון המאבק להעסקה ישירה 

מאבק על גובה קצבת הזקנה, וכן מאבקים הנוגעים לכלל הו
העובדות/ים במשק, כמו ביטול רכיב ההשלמה לשכר 
מינימום כרכיב שכר קבוע, שיפוי מלא עבור ימי מחלה 

 ספר ימי החופשה לכלל העובדים.והגדלת מ
אנו מאמינות כי על ההסתדרות לעבור מהפך בכל הקשור     

דמוקרטיה כלפי העובדים והאיגודים המאוגדים ללשקיפות ו
בה וכלפי הציבור בכלל. מתוך כך, ישנה חשיבות רבה 
שהחלטות לגבי הסכמי שכר ומאבקים של איגודים שונים 

 יגוד, באופן דמוקרטי.יתקבלו על ידי העובדים באותו א
אנו מצפות מההסתדרות להיות ארגון לוחמני ולא     

להסתפק בעליות שכר בפעימות שמשאירות את המצב על 
 כנו, כפי שציבור העובדות הסוציאליות חווה על בשרו.
עובדים באיגודים רבים סובלים מעיוותי שכר משמעותיים, 

ך אנו כפי שקורה באיגוד העובדות הסוציאליות, ולפיכ
 קוראות להצמדת השכר לשכר הממוצע במשק.

אנו מצפות לראות סולידריות ותמיכה של וועדים גדולים      
וחזקים באיגודים שכוח ההשבתה וההשפעה שלהם על דעת 

  הקהל והממשלה קטן יותר.
  

  למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל –תנועת עתידנו 
 

א"ל: א"ל: א"ל: א"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדו
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3חברה ורווחה  / 
 

  צריך דיל עם העובדים
לבחירות בהסתדרות  הנודד של מפלגת העבודה הזמין עצמו הקרקס

  אפרים דוידימאת 
  

הקרקס הנודד של מפלגת העבודה הזמין עצמו לבחירות     
: מפלגה אחת מציגה שני מועמדים ופלא בהסתדרות והפלא

לראשות ארגון העובדים והתנועה החברתית הגדולים 
"ר המכהן (שלא נבחר מעולם לתפקיד) במדינת ישראל: היו

עו"ד אבי ניסנקורן וח"כ שלי יחימוביץ', לשעבר יו"ר 
העבודה. פיצול האישיות של מפלגת השלטון לשעבר אינו 
מקרי. לא מדובר רק בהתמודדות אישית, זהו עוד סימן 

  להתפוררותה ולאובדן דרכה הפוליטית והאידיאולוגית. 
) מסיבת עיתונאים כדי 7.3( קיים בשבוע שעברניסנקורן     

"אני יודע טוב מאוד מה החברה  :להציג את מועמדותו ואמר
כלכלי. אני כמו כולכם -הישראלית צריכה במישור החברתי

. על תפקיד יו"ר "רואה את הבעיות, אבל נחוש לשנות אותן
ההסתדרות אמר ניסנקורן כי "זה לא טיול. זה לקבל החלטות 

וזהו, עשיתי את שלי. זה כשיש זה לא להתראיין  .כל יום
שביתה ברשות שדות התעופה צריך לדעת איך לנהל משא 
ומתן, צריך לדעת איך להביא את הסכם המסגרת, איך 

. זה להעלות את השכר, איך לא להכניס את המשק לסחרור
  מה שחשוב לציבור העובדים ולא העיסוק בפוליטיקה". 

יו"ר ההסתדרות  נו,וכך ממשיך ניסקנורן את מסורת פטר    
לשעבר עופר עיני, שבמערכת הבחירות הקודמת הנפיק את 
הסיסמא "הסתדרות ללא פוליטיקה". מה שלא מנע משניהם, 

-לאומיתכל אחד בתורו, לנסות ולהקים ממשלת אחדות 
  . שלהם העבודה בורגנית של הליכוד ומפלגת

"ההסתדרות : לדבריו של ניסנקורןח"כ יחימוביץ' הגיבה     
שותי תילחם עבור העובדים ולא תעסוק במסיבות ברא

יזיה ומשרדי יחסי ציבור יקרים על ופרסומות בטלו, עיתונאים
חשבון העובדים. אפשר לשחד עסקנים בהסכמים 
קואליציוניים שמנים וסודיים כדי לנסות למנוע בחירות, אך 
מאות הוועדים שלא הגיעו למפגן הריק של ניסנקורן הם 

". וכמעם ששכחנו את ר לניתוק מהשטחהעדות הטובה ביות
  "דיל". : "דיל" וזו משיבהפרשיית ה"דילים". זה אומר

, חד"ש ומק"י בחרו (שוב) שלא להציג מועמד או ילצער    
 - דרות. לכן, בפני הבוחר בהסתדרותמועמדת לראשות ההסת

כחצי מיליון חברות וחברים, עומדת רק הברירה בין 
  יחימוביץ' לניסנקורן. 

אין ספק שח"כ יחימוביץ' מתאימה יותר לתפקיד לי      
 םמה ישהיו"ר. אבל יש מן המשותף בין שני המועמדים: א

  מעמדי. -טרם הציג סדר יום או מצע פוליטי
של בעלי  מתקפהסדר יום שכזה נחוץ עד מאוד מול ה     

ההון, בעזרתה הנדיבה של ממשלת הימין, שבאה לידי ביטוי 
עובדי בניין נפלו קרבן בשנה שעברה  48אף בקרבנות בנפש. 

ומאז תחילת השנה (נכון לכתיבת  ,לחמדנותם של המעסיקים
  שורות אלה...) עוד עשרה נוספים קיפחו את חייהם. 

חיי  עלסדר יום בענף הבנייה הוא להתארגן ולהגן     
כפי שעושים באיגודים מקצועיים  –העובדים ועל בטיחותם 

דים בכל העולם. לא שמענו כל התייחסות של שני המועמ
בבנייה? אולי עוד עוצרים את הקטל לשאלה כאובה זו: איך 
וחבל. כי הדיל  ,הרבהבינתיים לא  .נשמע. אבל מה עושים?

  הנדרש כעת הוא עם העובדים.

  מהי מדיניות מעמדית?

   האתגרים העומדים

  רותבפני ההסתד
החידוש הנדרש בהסתדרות איננו רק פרסונאלי. אלא     

י ופוליטי. ההסתדרות זקוקה למדיניות ולוגבעיקר אידיא
  מעמדית שתשרת את האינטרסים של העובדות והעובדים. 

לטלטלה, זקוקה קיום, הסתדרות שנות  100לאחר כמעט     
קיד מרכזי יותר היא חייבת לשחק תפ לדינמיקה אחרת.

מאזן  –חברה הקפיטליסטית הישראלית כוחות בבמאזן ה
 שישהכוחות שלעת עתה פועל לרעת השכירים. להלן 
   .אתגרים העומדים בפני ארגון העובדים הגדול בישראל

  ליברלית-בהפרטה ובמדיניות הניאומאבק נחוש 
 ליברלית -ההסתדרות איננה מתמודדת עם המדיניות הניאו    

ות. היא "מלווה" את : ההפרטשלה הבאושים פירותעם ו
בעוד "שמירת זכויות העובדים", התהליך באצטלה של 

בזכויות  מדיניות זופוגעת  במהותהש להבין שחיוני
  העובדים.

  דמוקרטיזציה
, 20-של המאה ה 20-ההסתדרות עוצבה, בתחילת שנות ה    

כגוף ריכוזי האמור לשרת את האינטרסים של הפרויקט 
הפוך לגוף דמוקרטי שת יוניח 21-הציוני. בתחילת המאה ה

ועדי העובדים, מו –לקידום האינטרסים של מעמד העובדים 
  דרך האיגודים המקצועיים ועד לקודקוד.  

  שיווין
ההסתדרות אמורה לחתור לשוויון, לא רק בהכרזות, אלא     

במעשים. שוויון מלא לא ניתן להשיג במסגרת חברה 
 ,ת. בינתייםאלא רק במסגרת סוציאליסטי –קפיטליסטית 

ההסתדרות חייבת להיאבק למען שוויון מגדרי ולאומי מלא. 
העסקה "דור ב'", שערוריות גם חייבת למחוק את כן, היא 
  ועוד המצאות קפיטליסטיות שפוגעות בעובדים.קבלנית 

  ת ההכנסותעוגחלוקה אחרת של 
בת לנהל מערכה עד לסוציאליזם המיוחל, ההסתדרות חיי    

לשבור את  של עוגת ההכנסות. יש ונהנחושה לחלוקה ש
ה העובדים אופים את עוגת ההכנסות שבמסגרתפרדיגמה ה

  הולך וקטן.    בהוחלקם אך  –ה לדההולכת וג
  חתירה לשלום ומאבק בכיבוש

רס של מעמד פלסטיני הוא אינט-השלום הישראלי    
קט הקולוניאלי הישראלי הוקם לטובת בעלי העובדים. הפרוי
ם. על ההסתדרות לקחת חלק במאבק נגד ההון ומשרתיה

 עללמען הקמת מדינה פלסטינית. היא חייבת להגן הכיבוש ו
מועסקים הזכויותיהם של רבבות העובדים הפלסטינים 

  בישראל בתנאי ניצול מחפיר.  
  מאבק חברתי וסולידריות מעמדית

על ההסתדרות לקדם צעדים  ,על מנת למלא את תפקידה    
ודים אחרים (כגון "כוח לעובדים") מעשיים יחד עם איג

היא צריכה . לשינוי מן היסוד של מאזן הכוחות החברתיים
  ולא להיגרר.  , לגלות מנהיגותליזום
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מחאה בעקבות 

אישור ׳חוק 

  המואזין׳ הגזעני
  

  

) בהפגנה שארגנה ועדת 11.3בשבת (אלפים השתתפו     
המעקב של האוכלוסייה הערבית בכפר כאבול נגד חוק 
המואזין. בסוף ההפגנה השמיעו המפגינים באופן קבוצתי 
את קריאת התפילה של המואזין כהתרסה נגד החוק. ההפגנה 

פר עצרות מחאה שנערכו ביישובים התקיימה בהמשך למס
-הערבים בסוף השבוע, לרבות בנצרת, בטייבה ובאום אל

השתתפו בה ראשי המפלגות והתנועות הפוליטיות  .פחם
הפועלות בחברה הערבית. המפגינים נשאו שלטים בגנות 
חוק המואזין שעליהם נכתב "לא ישתיקו את קריאת 

 ...."המואזין
רשימה המשותפת) שהשתתף ה ,ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש    

בהפגנה אמר: "ההפגנה היום היא צעד ראשון בסדרה של 
 .פעילויות מחאה המוניות נגד חוק גזעני ודרקוני זה

הנהגת הציבור הערבי החליטה הערב בישיבתה לא לציית 
לחוק המואזין אם יאושר בכנסת, וכי לא ניכנע לתכתיבים 

 .הגזעניים של ממשלת הימין הקיצוני"
צוין שלקראת ההפגנה פרסמו חד"ש ומק"י גילוי דעת י    

חד"ש ומק"י לגניזת קוראות חריף נגד הצעת החוק. במנשר, 
המדיניות הגזענית של למחאות נגד  פותהצעת החוק ולהצטר

"המערכה איננה בין יהודים לערבים או בין  :ממשלת הימין
קהילות שונות. זו המטרה של החקיקה הגזענית. המאבק הוא 

, כוחות דמוקרטיים, של יהודים וערבים, נגד הגזענות של
  נאמר בהודעה. - האפליה והכיבוש"

שתי גרסאות של החוק בקריאה טרומית אושרו  במרס 8-ב    
המגביל כריזה במסגדים. הצעת החוק של ח"כ רוברט 
אילטוב (ישראל ביתנו), שכוללת גם הגבלה על כריזה בבתי 

מתנגדים. הצעתם  48מול  תומכים 55כנסת, עברה ברוב של 
של מוטי יוגב (הבית היהודי) ויו"ר הקואליציה דוד ביטן 

על כך הגיב ח"כ דב חנין  .(הליכוד) עברה ברוב דומה
מלחמות דת זה " באומרו: הרשימה המשותפת) ,(חד"ש

וממשלת נתניהו עושה הכל  ,הדבר האחרון שחסר לנו כאן
שאושר  חוק המואזין .כדי להשלים גם את החוסר הזה

בקריאה טרומית, הוא גם מיותר לגמרי וגם מסוכן מאוד 
מה שקרה בכנסת  .לחיים המשותפים ולעתיד של כולנו כאן

מריבה  לבותל -ממחיש את המטרה האמיתית של החוק הזה 
  על   מלחמה   ולהכריז    שנאה  לייצר    וערבים,   בין יהודים

  
  

לעצור את לנו עוד אפשרות יש   הם. באשר   המוסלמים
  החוק הזה. כי בארץ הזו יש מקום לכולנו״.

  

  אושר חוק החרם
) בקריאה שנייה ושלישית את 6.2מליאת הכנסת אישרה (    

הענקת אשרת כניסה או רישיון שהייה  תסרואההצעת החוק 
 חוקבישראל לאזרחים זרים שקראו לחרם על ישראל. ב

. והתנגדו ל 28- חברי כנסת ו 46תמכו המכונה "חוק החרם" 
החוק  לשר הפנים לשלול כניסה של אדם עד כה איפשר 

שקרא לחרם על ישראל או על ההתנחלויות. כעת, אחרי 
לשר הפנים הסמכות ושיקול הדעת  נותישהחוק אושר, נ

  דש.נוסח החבניסה שלו נאסרה להתיר כניסת אדם שהכ
שהתנגד  ,פת)הרשימה המשות, ח"כ דב חנין (חד"ש    

"כאשר בכל העולם מקדמים חרם  בדיון: אמר ,נחרצות לחוק
הכבושים, חוק  יםעל ההתנחלויות בשטחים הפלסטיני

שיעצור את כניסתם לישראל של תומכי החרם, הוא בעצם 
כי "מדינה שמחרימה את  ,חוק להחרמת העולם". הוא הוסיף

העולם בעצם מבודדת ומחרימה את עצמה. לכן, השם 
ם לחוק הזה הוא 'החוק לעידוד החרם על ישראל'". שמתאי

אלפי ש נוכחתי לדעתהייתי לפני שבועיים בארצות הברית ו"
תומכים בחרם נגד ההתנחלויות", הוסיף יו"ר  שם יהודים

הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש). "אלה אנשים 
אלא נגד הכיבוש. אני נגד הכיבוש ובעד  ישראלשאינם נגד 

ההתנחלויות, שהן פשע מלחמה וגניבת אדמה של חרם על 
  ."אנשים פרטיים

חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' (הבית  ודמיהחוק קאת    
 של הממשלה המאבק במסגרתהיהודי) ורועי פולקמן (כולנו) 

 :. לפי ההצעה, הכניסה לישראל תיאסר בשני מקריםBDS-ב
 במקרה שאזרח זר קורא במודע ובפומבי לחרם על ישראל,

  ובמקרה שהאזרח מייצג ארגון שקורא לחרם. 

  

   –סקר מנדטים 
  גוש הימין של נתניהו נחלש

, מפלגת יש עתיד שבועהבחירות היו מתקיימות ה אם    
 –מנדטים  26בראשות יאיר לפיד הייתה מתחזקת ומקבלת 

. 2) במהדורת החדשות של ערוץ 10.3כך לפי סקר שפורסם (
 13 פת, לרשימה המשותמנדטים 22הסקר העניק לליכוד 

מנדטים וכך גם לבית היהודי.  11מנדטים, למחנה היוני 
שבעה  קיבלוישראל ביתנו, יהדות התורה ומפלגת כולנו 

  מנדטים כל אחת, וש״ס ומרצ עם שישה מנדטים לכל מפלגה. 
שמקים שר הביטחון לשעבר נוספת הימין המפלגת ל שרא    
ן, שהכריז בשבוע אחוז החסימה. יעלו זו נמצאת על סף –

ארבעה ב לפי הסקרשעבר כי יקים מפלגה בראשותו, זוכה 
  . בלבדמנדטים 

הסיעות שלא מתכוונות להמליץ על נתניהו  לפי הסקר,    
יש עתיד, הרשימה המשותפת, המחנה  –לראשות הממשלה 

מנדטים.  60מקבלות יחד  –הציוני, מרצ ומפלגתו של יעלון 
מלאכת הרכבת  טלה שלאת ההבספק תוצאה זו מעמידה 

 .על נתניהו הממשלה
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על ציונות, 

אנטישמיות, ומלחמת 

  חורמה בשמאל
  

  אבישי ארליךמאת 

  
נתניהו והרב  אש הממשלה) נכחו ר6.3לפני שבוע (    

תקפה על מכרון ליהספרדי הראשי יצחק יוסף בטקס ז
הרב יוסף  .1992-השגרירות הישראלית בבואנוס איירס ב

גל האנטישמיות  מולקולו  שישמיע את התחנן בפני נתניהו
חילול בתי  - מפ לנשיאותאאה בארה"ב מאז נבחר טרהגו

קברות יהודיים ואיומים על מוסדות קהילתיים. יוסף קרא 
פלומטים ישראלים "לא לשתוק על תופעת ילנתניהו ולד

עלינו להרים קול ברור ״ :״ והוסיףםיחילול בתי קברות יהודי
 .ולעשות כמיטב יכולתנו להפסיק מעשים אנטישמיים אלה"

פנה  -״ א הקול שאחינו בתפוצות מצפים לשמוע"קולך הו
עליך לעשות כל שבכוחך למנוע מעשי ״ ,לנתניהו בתחינה

קורו בחודש שעבר ינתניהו שתק! בעת באך שנאה אלה". 
מפ מצא לנכון לשמש לו מליץ יושר בפני אאצל ידידו טר

המוסדות המרכזיים של היהודים בארה"ב  מצד קורתיב
אנטישמיות, אינו עושה מאומה שהוא מעלים עין מגלויי ה

אין תומך גדול ״כי ומסית לקסנופוביה. ביבי אמר על טרמפ 
  .ממנו בעם היהודי ובמדינה היהודית"

נסיקה הת הימין ויבאירופה יש קשר מובהק בין עליגם     
לויי קסנופוביה, איסלמופוביה ואנטישמיות. זה לא יבג

ים עם ולמשרד החוץ לקשור יחס נתניהומפריע לממשלת 
נאציות אירופיות ולתת -שיסטיות וניאואמפלגות ימין פ

הכשר יהודי למנהיגיהן המבקרים בישראל, מצטלמים ב"יד 
 נציגי מפלגות הקואליציה ומבקריםאת פוגשים  ,ושם"

ונגד  'האיסלאם׳ובלבד שהם נגד  ,התנחלויותותומכים ב
ישראל מתעלמת  השמאל  האירופי המתנגד לכיבוש.

   .ןליהודים בארצותיה החסן של תנועות ימין אלית יסטוריימה
תכן שממשלה ציונית משתפת פעולה עם אנטישמים? יהי    

חרף מה שלימדו אותנו, הציונות לא באמת נלחמת 
ה שאפשר וצריך סבוראינה גם הציונות  ;באנטישמיות

הציונות רואה בשנאת המיעוט  להילחם באנטישמיות.
ל פי ל הגויים (פינסקר). ע'מחלה גנטית' ש ;'תופעה טבעית'

העומדת בפני היהודים היא לצאת  הדרך היחידההציונות, 
 ,20-מארצות מושבם ולהתרכז בישראל. לאורך המאה ה

פשרו לה שיתפה הציונות פעולה עם אנטישמים כל עוד א
  לישראל. ר כךינה ואחשתלפל ורכושלהוציא יהודים 

ורתו? ינה חי עם אחר שזו מכשתאך מה לעשות שבפל    
תהליך העברת היהודים היה, לכן, קונפליקטואלי. 

ינה במאה השנים שתההיסטוריה של התנחלות היהודים בפל
האחרונות, היא היסטוריה של 'מלחמה מתמדת'. אחרי 

נטה הרוב באו"ם דאז לקבל את אסון היהודים  ,השואה
ינה. אחרי שתכסיבה מוסרית למדינה יהודית בחלק מפל

חס העולם להמשך י, מתי'67-ל'חלוקה') ו(מעבר  '48כיבושי 
ההתנחלות הישראלית ולאי נכונותה לפשרה היסטורית 

    'חברה 'חברה 'חברה 'חברה    היא  הישראלית החברה   והולכת.  גוברת  קורת יבב

    

' והקונפליקט מעיב על כל תחומי החיים במלחמה מתמדתבמלחמה מתמדתבמלחמה מתמדתבמלחמה מתמדת
  בישראל.   

הימשכות הכיבוש שנות יובל, החרפת מצב הפלסטינים     
שלון כל ינוכח התרחבות מפעל ההתנחלות ומיסודו, כ

את  יםמחריפ הכל אל – סיונות להביא לסיום הסכסוךיהנ
העולם  פקדו אתקורת כלפי ישראל. אפילו האסונות שיהב

הערבי בשנים האחרונות לא האפילו על הבעיה הפלסטינית 
קורת זו ימסדר היום הבינלאומי. בולא הורידו אותה 

מתנועות  מחלחלת מלמטה למעלה, מארגונים וולונטריים,
 - מאיגודים מקצועיים, מתנועות חברתיות סטודנטים,

למפלגות ולממשלות. ממשלות הימין בישראל הגדירו את 
'ייהוד כל של התנגדות הבינלאומית הגוברת לפרויקט 

  העיקרית לישראל. ולא את האנטישמיות, כסכנה  פלסטין',
בנקודה זאת מתחבר המאבק על מעמדה הבינלאומי של     

בגלל ישראל לשנאה היוקדת של הימין בישראל ל'שמאל'. 
בראש ך, ׳שמאל׳ מוגדר בישראל, לצערנו, מרכזיות הסכסו

ובראשונה לא ביחסו לקפיטליזם ולשינוי חברתי אלא ביחס 
מאל למאבקו בכיבוש. חשיבות קיומו ומאבקו של הש

התנגדות : המוגבל בישראל היא מעל ומעבר לכוחו המספרי
עדר קונצנזוס, אפשרות של יישראלים מסמלת ה מצדלכיבוש 

מצב אחר. ליהודים בחו"ל היא מסמלת אפשרות כינון זהות 
מעוגנת בערכים כזו הלא אתנוצנטרית,  – יהודית מתקדמת

הזדהות עם השמאל דרך ים אוניברסליסטיים (סטיהומני
שמאל ישראלי מסמל  – הליברלי ראל). לעולם המערבי ביש

יהודית. -צדק בסכסוך הזה אינה אנטיל התביעהש
הכרה בשמאל בישראל, הכרה בקיומו של חזון  ,לפלסטינים

מזהות  א מגןהי ,ערבית-פעילות משותפת יהודיתשל ו
מסתגרת, לאומנית או דתית. בימין מבינים את החשיבות 

  ן מנהלים מלחמת חורמה נגדו.ולכ ,ההגמונית של השמאל
מאז מצאות ישראל בשטחים כבושים היהאם מי שמתנגד ל    

אפשר להיות בעד מדינת ישראל  .הוא אנטי ישראלי? לא 67'
האם מי שמתנגד  צד מדינה פלסטינית ואפילו להיות ציוני.ב

 .למדיניות ההתפשטות של ישראל הוא אנטישמי? לא ולא
וה בתפוצות ו/או בישראל אפשר לתמוך בקיום יהודי שו

 בישראל. האם ערביםית יולהתנגד לייהוד השטחים ולאפל
יהודים . לאבהחלט אנטישמי?  ציוני הוא גם בהכרח- אנטי

יהודי -אינם אנטישמיים. גם לא אלציונים -חרדים הם אנטי
שאינו מקבל את רעיון היות היהודים 'לאום' ולכן את זכותם 

אם הוא  ,נו אנטישמילהגדרה עצמית במדינה משלהם אי
מקבל את זכותם למלוא הזכויות בארצות מושבם. האם 

 .כבר הרצל הבין זאת .ציוני? כן-אפשר להיות אנטישמי ופרו
יציאת כל תומכים בגם אנטישמים וגם חלק מהציונים הרי 

 ם.מושב היהודים מארצות
 

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  לאו בדואר רגי
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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  ן:אדבכיכר מאיהתקוממות הריאיון עם איש שמאל, שלוש שנים לאחר 
  

  ייה באוקראינה מתרוששת  האוכלוס
כה כיכר הפ ,90- התפוררות ברית המועצות בשנות הבהחל    

מאידאן ("מאידאן נזאלז'נוסטי" או כיכר העצמאות) שבלב 
קייב למוקד מחאה פוליטית ולמד הדופק החברתי והפוליטי 

 ,התחוללו בה הפגנות סטודנטים 1990של אוקראינה. בשנת 
ו להתפטרותו של ראש ממשלת אוקראינה ויטלי לביואשר ה

הייתה הכיכר אחד ממוקדי תנועת  2001מסול. בשנת 
אוקראינה ללא קוצ'מה", אך את שיא פרסומה השיגה בעת "

, עת מאות אלפי 2004מה שכונה "המהפכה הכתומה" בסוף 
 לנומפגינים התאספו בה וברחובות הסמוכים לה, ואף 

אוהלים למרות הקור העז. הפגנות המוניות נערכו בכיכר גם ב
 2013בסוף שנת . 2009ובמהלך  2007מאי בבאפריל ו

נערכו בכיכר הפגנות המוניות נגד החלטת  ,2014תחילת בו
הממשלה שלא לחתום על הסכם עם האיחוד האירופי. 

 השהביא(ר' צילום) ההפגנות הפכו התקוממות אלימה 
  . 2014בפברואר  22-להחלפת השלטון ב

ואדים קמינקא, שב שליח העיתון הצרפתי "הומניטה",     
מה ממות, כדי לבדוק לקייב שלוש שנים לאחר ההתקו

באוקראינה. דווקא בכיכר  ,השתנה השתנה, אם משהו
המפורסמת הוא פגש את סווטלנה (שלא מעוניינת למסור את 
 ,שם משפחתה), פעילה באותם אירועים עקובים מדם

כה במהלך 'המהפ 2004-"שוב בגדו בנו. ב :שסיפרה לו
או 'מאידאן אחת' כפי שאנו מכנים אותה, סברנו  ,ה'הכתומ

לעבר ת דרכה מן היסוד ותפנה שהמדינה תשנה א
חשבנו שאנו  2014-נו. בהדמוקרטיה והצדק. אבל בגדו ב

סוף להעיף את שלטון האוליגרכים. שוב -כל-הולכים סוף
טעינו. האוליגרכים האלה אכן הלכו הביתה. אבל הגיעו 

  חדשים". 
ניתוח מפוכח יותר מציג אנטולי סוקוליוק, הדובר לשעבר     

אוקראינית, העומד כעת בראש טית השל המפלגה הקומוניס
את כל הכוחות יחד רכז נועדה ל"חזית השמאל", ש היוזמה

  במדינה.  –כולל הקומוניסטים  –המתקדמים 
 

יי האזרח שלוש שנים לאחר התקוממות נדמה כי ח

  הורעו. זה נכון? לאהאוקראיני לא השתפרו, א
שום שינוי  המשבר פוקד את כל הבתים. לא נרשם אכן כך.  

לטובה, לא נערכה על רפורמה לטובת העם. הממשלה 

במהלך השנה.  3%-הודיעה שהיא צופה גידול בתוצר של כ
אבל כולם יודעים שמדובר בשקר גס. שוקי הייצוא של 

אוכלוסייה המקומית הבייחוד ברוסיה, נסגרו ו –אוקראינה 
המוצרים  הם שלמתרוששת. העלייה הניכרת במחירי

הה ובהיא כה ג ,ירותים כגון חימום ומיםשל השהבסיסיים ו
 הוא הוצאות אלהמשקל . לקיום כסף די שלאנשים פשוט אין

יורו בחודש, במדינה  100-כ –כמחצית מהכנסות המשפחה 
בה השכר הממוצע, אני מדגיש: השכר הממוצע ולא שכר 

 יורו. 200-מגיע ל ינוהמינימום, א
  

  

  האם הבחירות קרובות?
מדינה במשבר מנהיגות קשה. המפלגות אין ספק שה   

המיוצגות בפרלמנט מתפוררות והדרך היחידה לצאת 
א להקדים את הבחירות. יחד עם זאת ימהמשבר הפוליטי ה

בשלטון  זהתומכות במלחמה מנסות להיאחהשלטון מפלגות 
 בטענה שאוקראינה מתמודדת עם איום הכיבוש הרוסי.

  
  

ונבאס כך ניתן להסביר את חידוש הקרבות בד

  שבמזרח אוקראינה?
הקרבות שהתחדשו באזור הם תוצאה של מספר גורמים.     

בהן שאבל זה לא חדש. מדובר בהמשך התקריות הקשות 
חידוש , שהחלו עוד לפני כשנתיים. נספו אזרחים רבים

מקורו במשבר הכלכלי והפוליטי האוקראיני. כעת הקרבות 
ל מענה מצד מול הקשיים ההולכים וגוברים והיעדרו של כ

על את ניסיון נואש לת אהשלטונות, חידוש הקרבות הו
לא קוימה רבות. שכבות אוכלוסייה  ותהתסכול הגובר שחש

באוויר בכיכר מאידאן: אין  שהופרחובטחות האף  אחת מה
מאבק נגד השחיתות, לא נעשו רפורמות חוקתיות כדי 

הדמוקרטיה, לא נרשם כל שיפור במצב של  הלהבטיח העמק
אוקראינה לא התקבלה לחברות וכלי של המדינה, הכל

מול כישלון קולוסלי שכזה, תמיד אפשר  .באיחוד האירופי
רבן ולהאשים את רוסיה ואת ולדימיר פוטין. המשבר גובה ק

מיליוני אזרחים  ,קשה מהעם ומהעובדים. בשנים האחרונות
רוב האזרחים שואלים את עצמם, ו ,הנטשו את אוקראינ

  המדינה. בינתיים היא רק נסוגה.י פנובצדק, לאן 
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 )ארנסט (צילום: הומינטה- הצייר ארנסט פיג'ון

 
  

  יוזמה הקורמת עור וגידים:

המוזיאון הפלסטיני 

  לאמנות מודרנית
  

בפאריס נפתחה בסוף החודש שעבר התערוכה "למען     
 כותרתנות מודרנית בפלסטין". מאחורי הלאממוזיאון 

-ארנסט פיניוןהצרפתי עומד הצייר הקומוניסטי  נתהמסקר
ארנסט, מייסד האיגוד הציירים והאמנים של הקונפדרציה 

  ואמן נודע.  CGT)הכללית של העובדים (
בביר זית הרעיון העומד מאחורי התערוכה: להקים     

בו יוצגו מיטב היצירות ש, מודרניתלאמנות פלסטיני מוזיאון 
אמנם  .ד המוזיאון הלאומי שהוקם אשתקדלימכל העולם, 

, אך אמנים ונדבנים נבנהשל המוזיאון טרם  קבועהמשכנו 
 ת זמננו.נויצירות אמנות מודרניות וב 100-כבר תרמו יותר מ

היצירות מוצגות החודש במכון העולם הערבי שמנהלו, שר 
 ואהעבר ז'אק לאנג, התרבות והחינוך בממשלת צרפת לש

עומד בראש "האגודה למען האמנות התומך נלהב ברעיון 
רווח  מטרותעמותה ללא  זונו בפלסטין". נמודרנית ובת זמ

  שהוקמה על מנת לרכז את המאמצים להקמת המוזיאון. 
, שגריר פלסטין לאנג אף חתום יחד עם הסופר אליאס סנבר   
לסטינית לשם מוסדות אונסק"ו, על הסכם עם הרשות הפב

רח שלדבריו "שואף להיות המוביל במז ,הקמת המוזיאון
  מכל העולם".ו תנוופביצירות אמנות מתק התיכון

בשיחה עם העיתון "הומניטה" הסביר סנבר: "הקמת     
מדינה ההמוזיאון היא חלק ממערכה רחבה יותר לבניית 

פלסטינית. אנו תקווה שמשכנו הסופי יהיה במזרח ה
תה של המדינה הפלסטינית העצמאית. זה נדבך ירושלים, ביר

יש לאפשר לעם הפלסטיני  –נוסף במאבק לשחרור לאומי 
. והבלתי אמצעית לאמנות ולתרבות את הנגישות המרבית

עולם לתערוכה או מועת עזה פגשתי ציירים שלא נכנסו ברצ
אלה שהן פרי  למוזיאון, שלא מכירים יצירות אמנות זולת

ושהמגע היחיד שלהם עם  ,ברצועה םשל עמיתיה םעבודת
  עולם האמנות נעשה באמצעות ספרים או כתבי עת".  

  

      

ארנסט מקווה, באמצעות המוזיאון, להציג את כל -פיג'ון    
הזרמים החדשים באמנות במאה השנים האחרונות בציור, 

צילום ואף בגרפיטי. היקף היצירות בבפיסול, בווידאו ארט, 
וכעת  ,עולה על אפשרויות האחסנהכבר שנתרמו למוזיאון 

שמטרתן  ,פהמתכננים "תערוכות ניידות" שיוצגו ברחבי אירו
לעמותה כפולה: להפיץ את דבר קיומה של היוזמה ולצרף 

תומכים נוספים. תערוכה ראשונה תתקיים, ייתכן שכבר 
בשנה הקרובה, במוזיאון הפלסטיני הלאומי ברמאללה. יצוין 

יים, נתרמו בפאריס, לפני כשבוע שמאז שנפתחה התערוכה
בעלי שם עולמי. "אילולא  שמונה יצירות נוספות של אמנים

לא  –העבודה ההתנדבותית והתרומות שערכן מיליונים 
  הדגיש סנבר. ,יכולנו לקדם את הרעיון"

     
        

  אביב המשוררות הערבי
  

אסופה "נשים כותבות ה תתפרסם בקרוב בהוצאת רסלינג    
נשים". על כך מסר ד"ר אלון פרגמן, כותבות  –מהפכה 

פרגמן המלמד ספרות ערבית באוניברסיטת בן גוריון. 
) 8.3שנשא ביום האישה ( ההתייחס לאסופה החדשה בהרצא

ר הסורי הגולה סופושהוקדש לבכנס שנערך בקמפוס הדרומי 
  זכריא תאמר. 

  
  

  
  ערבי)-אל קודס אלהסופר זכריא תאמר (צילום: 

  
  

 את האסופה "נמר מנייר", מקבץפרגמן תרגם וערך ד"ר      
סיפורים קצרים מיצירתו רחבת ההיקף של הסופר הסורי 

תאמר. זה אוסף ראשון בעברית של תאמר, יליד  הנחשב
זים של הסופר, אשר מהסיפורים המושח 45- בספר כ .1931

, אז גלה 80-אסאד עד שנות ה- חי תחת משטרו של חאפז אל
  .ללונדון

"כפי שאמרתי  :פרגמן הדגיש בשיחה עם "זו הדרך״    
אכן יש אביב פואטי ערבי ובייחוד אביב פואטי  –בהרצאה 

מאות ואלפים מפיצות את שיריהן ברשתות  .של משוררות
ויות המפרץ ועד צפון מנסיכ ספריםבעת ו י, בכתבהחברתיות

 עוסקות המשוררותאפריקה". באסופה העומדת להתפרסם 
באפלייתן וגם במצב הפוליטי בארצותיהן ובאזור. "בשנים 

אלפי נשים החלו לפרסם שירת נשים מאות ואף  ,האחרונות
צעירות ומבוגרות, דתיות וחילוניות".  -הן ביניפוליטית. 

ת יש משוררת מאות המשוררו ביןהאם מ ,בתשובה לשאלה
היא המצטיינת בדור הכותבות שירה, -אחת, שלדעתו, היא

השיב ד"ר פרגמן "ישנה משוררת אלג'ירית פורצת דרך: 
  עוד נשמע עליה רבות". –אחלאם מוסתע'אנימי 
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הסרבניות עמרי ברנס, תאיר קמינר, תמר זאבי, תמר אלון 

  )אבא (צילום: רשת מסרבות-ועתליה בן
  

בפעם השישית בשבוע שעבר נכלאו   תמר אלון ותמר זאבי    
אבא נכלאה בפעם -עתליה בן  .יםימ 100-וכלואות כבר יותר מ

להתגייס ולקחת  וסרב השלוש .ימים 50השנייה וכלואה כבר 
      חלק בדיכוי העם הפלסטיני.

הסרבניות ושלח אותן לבתי כלא  ביןצה"ל החליט להפריד     
אנו מוחים ומוחות על מעצרן " :מתנועת יש גבול נמסרשונים. 

בדיכוי המנוגד לערכיהן. ועל הניסיון לחייב אותן לקחת חלק 
אנו גם מפגינים ומפגינות נגד המשך הכיבוש והדיכוי 

ותמר מסרבות ואנו   עתליה, תמר הברוטלי של העם הפלסטיני.
   ."תומכים ותומכות בהן ובסירובן

, 12:30, בשעה במרס 18שבת, ב םתתקיי מחאה משמרת     
  .הצבאי 4ליד כלא 

  

  (מק״י)המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  

  
  

  ועד המרכזיהו
 

  

  על סדר היום: 

  הבחירות להסתדרות ולהסתדרות המורים -

  המצב הפוליטי -

  
  

  14:00 בשעה במרס, 17, יום ו׳ב

  , חיפה39גוריון -מועדון אחווה, שד׳ בן

  
בנייני האומה  - 11:00 :הסעות למשמרתהסעות למשמרתהסעות למשמרתהסעות למשמרת   

צומת נמיר ארלוזורוב (ליד  - 11:00 ;בירושלים
נפגשים  12:00. בשעה רכבת מרכז) בתל אביב

  מגרש החניה של שער ראשון במחנה צריפין.ב
  

לנציגי ליבוביץ׳ רס פ

  עדאלה ומחסום וואצ׳
ישעיהו פרס אביב -) יוענק בתל17.3ו׳ (ביום     

, לדמויות פורצות דרך לחברה צודקת 'ליבוביץ
, המעניק ׳יש גבול׳ ארגון. מדמוקרטית ושוויונית

יש להכיר ולהוקיר ״מדי שנה את הפרס, נמסר כי 
שלא מוותרות ומוותרים לתעמולה ה את אל

     ".גזענית, לפשעי הכיבוש ולאי צדק חברתי
ועדת הפרס בהרכב פרופ' יוסי דהאן, ד"ר מרדכי זלדון,     

העניקה  ,פרופ' זאב שטרנהלו פרופ' יוסי זעירא, לאה שקדיאל
 .לעו"ד חסן ג'בארין, מייסד ומנכ"ל ארגון עדאלהאת הפרס 

ולחנה  ;אביגדור פלדמן עו״ד – יציג את חתן הפרסבאירוע 
תציג את כלת הפרס ד"ר באירוע וואצ'. -פעילה במחסום, בר"ג

   .לאה שקדיאל – מנחההיהודית אלקנה. 
 .יושמעו קטעי נגינה ,, הפתוח לקהל הרחבבמהלך האירוע    
באולם  12:00שעה בבמרס,  17 ו׳,יום ביתקיים  אירועה
  הכניסה חופשית. .אביב-, תל30אבן גבירול  ",צוותא"
  

 לוחמים לשלום  /עומדים ביחדֿ 
  

  צעדת החופש הישראלית פלסטינית 

  בדרום הר חברון
  

צעדת החופש מגיעה לכפר טוואני בדרום הר חברון.  במארס) 17ביום ו׳ (     

בסולידריות עם תושבי ושוויון לשני העמים החירות והשלום, הנצעד למען 

ם מתוקף חוק ההפקעה, היתש מבוריגבימים  ימא , עליהםדרום הר חברון

. סובלים מהריסות בתים חוזרות ונשנות ומאלימות מתנחליםהו  
 

 הסעות לצעדה:

 ;)ילון דרוםיארלוזורוב (סמוך לירידה לא -מתל אביב, רכבת מרכז  9:45-ב 

  ר)"מבנייני האומה (על שדרות שז 10:45-ירושלים בומ

  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  רוברט קריימר – הנאצי שלנו
  

  גרמניה/צרפת, 1984
 

  אבי מוגרביעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במארס 18ש, מוצ"

  , תל אביב70אחד העם 


