
  
  

  

  

 אורח לא רצוי
לנאום למרגלות מצדה מתכוון הנשיא טראמפ : נבחר מסרה

 

במאי לביקור בזק  22-יגיע ב , דולנד טראמפנשיא ארה"ב    
ועד עובדי  ת.שעו 26פלסטינית שיימשך בישראל וברשות ה

משרד החוץ מסר שלא יהסס להחרים את ביקורו בגלל 
נערכים משרד החוץ והשב"כ סכסוך העבודה הממושך. 

לאפשרות שהנשיא האמריקאי יבקר בכותל המערבי 
מצדה נאום בלשאת  מתכווןטראמפ הודלף שובמצדה. 

 מהלך ביקורו. ב
 

טראמפ ינצל את ביקורו כדי לחזק "כי  ,הבית הלבן מסר    
את השותפות בין ישראל לבין ארה"ב וכדי לדון באיומים 

". מצדה היא, ללא ספק, הביטחוניים מצד איראן ודאעש
המקום הרצוי למסר הזה. הממשל האמריקאי מוכן שישראל 

ים של האחרונה למען האינטרס הטיפלעד את דמה תקיז 
אצל בביקורו המעצמה האימפריאליסטית הגדולה בעולם. 

 ידון טראמפ, כך נמסר, לחם-יתבבהרשות הפלסטינית 
 –הכיבוש הממושך  יום. על סבחיזוק הכלכלה הפלסטינית

       דבר.א יל טראמפ –שנה  50בקרוב בן 
  
  

 

טראמפ יגיע לישראל לאחר ביקור בסעודיה. בכיר בבית     
הלבן ציין כי הנשיא צפוי לקיים בסעודיה מפגש פסגה עם 

יחד קבוצה של מנהיגים ואנשי דת מהעולם הערבי שיתחייבו 
 הקיצוני.  םלהיאבק באיסלא

הבכיר בבית הלבן הוסיף כי טראמפ שואף ״לאחד את     
ש, צמצום הם הבסת דאע״ סביב מספר יעדים, בהעולם הערבי

רחקת הדור הצעיר מהקיצוניות השפעתה של איראן באזור וה
 ׳להילחםה היא, ללא ספק, מקום מצוין כדי ׳ת. סעודיהדתי

הצעיר מהקיצוניות  ת הדורא קיאיסלאם הקיצוני ולהרחב
הסעודית,  שליטי המדינהלשם כך יש לסלק את אך הדתית. 

טראמפ גם על כך אך העומדת מאחורי רבים מאותם קיצונים. 
 דבר. לא י

בסעודיה ובישראל אינו מקרי. שתי המשולב ר ביקוה    
חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה האמריקאית המדינות הן 

זה עשרות שנים. זו הסיבה בגללה טראמפ באזור התוקפנית 
  אן, שם ובכל מקום.כהוא אורח לא רצוי 
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  דברים בשם אומרם
        

  בעיה למפלגת העבודה: מה עושים עם קורבין?
בשבוע שעבר קיימנו המזכ"ל חרמוני ואני, פגישה עם חברי "

. גם שוחחנו על הבעיות הטוב ועמיתנו הבריטי איאן מקניקול
שיש להם במפלגה עם גילויי האנטישמיות והתבטאויותיו 

ועל מה הם הפסולות והחמורות של מנהיגם ג'רמי קורבין, 
        בנדון. ואנחנו עושים ונעשה

  )12.4(ח"כ חיליק בר מהעבודה באגרת לחברי מפלגתו, 
  

  גבאי לעצמו ולא לעניי עירו 
המתמודד על ראשות  י,י,י,י,אבי גבא"איש העסקים והשר לשעבר 

אלף שקל,  350תרומות בסכום של  27מפלגת העבודה, גייס 
יותר ממתחריו לראשות העבודה. גבאי גייס כספים מאילי הון 

ממייסדי צ'ק פוינט     מריוס נכט ישראלים, דוגמת המיליארדר
טה והזכיין ויבואן טוי ג'ורג' חורשאלף שקל); ו 45(

: : : : ים נוספים לגבאיאלף שקל). תורמ 40בישראל ( H&M של
    יעקב ;אלף שקל) 11לשעבר מנכ"ל פסגות ( רועי ורמוס

שקל);  10,000לשעבר מנכ"ל פלאפון ( גלברד
אלף שקל בשני חלקים), שנתן  45(    אילן שילוח והפרסומאי

תורמים נוספים לגבאי:  .בעבר ערבויות כספיות למפלגת כולנו
 – רודבשלמה אלף שקל, ו 25 – ''''רון לבקוביץאיש שוק ההון 

שקל. רוב שימש כיו"ר בזק בתקופתו של גבאי  10,000
כמנכ"ל החברה. הוא מונה על ידי גבאי בכהנו כשר להגנת 

כדירקטור בחברה לשירותי איכות  2015הסביבה בנובמבר 
איכו"ס. בפועל הוא משמש בהתנדבות כיו"ר  -הסביבה 
  .החברה"

  )13.4("דה מרקר", 
  

  אתמולישראל היום ודרום אפריקה 
"ח"כ איימן עודה, שביקר את ברגותי בתאו לפני כשנה וחצי, 

עמודים שנכתבה על מנדלה.  1,400העניק לו ביוגרפיה בת 
הדגם הדרום־ברגותי גמע אותה בשקיקה, ואימץ לכאורה את 

  י. בדרך ל'נשיאות', הוא רץ עכשיו גם ל'נובל'".אאפריק
   )20.4(פרשן "ישראל היום", נדב שרגאי, 

  
  

  שנה חמישים 

  לכיבוש: הקולות
 

  

  

   אמא מודאגת כי הבן בבית הספר
, מתנדבת בפרויקט , מתנדבת בפרויקט , מתנדבת בפרויקט , מתנדבת בפרויקט 35353535ת'רווה עיד, בת ת'רווה עיד, בת ת'רווה עיד, בת ת'רווה עיד, בת עדותה של עדותה של עדותה של עדותה של                  

במארס במארס במארס במארס     30303030אירועי אירועי אירועי אירועי     עלעלעלעל    ,,,,תושבת בוריןתושבת בוריןתושבת בוריןתושבת בוריןוווו    המצלמות של בצלםהמצלמות של בצלםהמצלמות של בצלםהמצלמות של בצלם
      ::::האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון

הגיע שומר ההתנחלות במכונית שלו. הוא לבש בגדים "    
הידיים  ירייה ורעדו לישחורים והחזיק כלי נשק גדול. הוא ירה 

כי פחדתי שמישהו נפגע. דאגתי במיוחד לבן שלי דאווד, בן 
        "."."."., שלומד בבית הספר הזה12

                  

    מכתבים
  למערכת

 

  
  

אוקראינה: כך נהרג 

  יהודי קומוניסט
  

בצוות מכתב שהפיץ פעיל להמשך הטקסט להלן הוא     
הארגון  -שמקורו  ,"מולוטוב"חשיבה שמאלי מוסקבאי בשם 

. מדובר בדיווח על מקרה "בורוטבה"הקומוניסטי האוקראיני 
גבית  נאצית באוקראינה שמקבלת רוח-נוסף של אלימות ניאו
חוק את המפלגה חוץ למאל שהוציאה זו מהממשלה החדשה, 

לדעתי יש . קיצוניות גישות לאומניות פיצההקומוניסטית ומ
  :גם בקרב קוראי "זו הדרך" –הפצת תוכנו חשיבות רבה ב

 של אלכסנדר ליבשיץ.נמסר על מותו בדיווח מחתרתי "   
בחרקוב, אחת הערים  אר האחרוןרופבב המקרה הטראגי קרה

. ת קייבתחת שלטונה של ממשלשראיניות המרכזיות האוק
ידי חברי בקשות פעמיים  הותקף במכות ,יהודי קשיש, ליבשיץ
הייתה לו הנאצית. הוא הגיע לחרקוב מאודסה.  'אזוב'יחידת 

  גם אזרחות ישראלית.
שם. -מהנדס בעלה היה ב ,מכר בחרקוב ביקר ליבשיץ   
קבוצה נאצית. הוא התווכח איתם חברי בנתקל ביקורו,  מהלךב

בעקבות זאת הם עצמה. מצב באוקראינה ובחרקוב ה שאבנו
בבית  כן הוא הלך לעולמומ. זמן לא רב לאחר תקפו אותו

  החולים כתוצאה מהתקיפה.
נאצית. הוא הציג -כרו, הוא הותקף בגלל עמדתו האנטייז    

קראינים, מה את עצמו כקומוניסט יהודי מול נאצים או
, רוגבמ . מעבר לכך, הוא היה אישכלפיושהגביר את כעסם 

ם אוהדי כדורגל רוב, שעמד מול נאצים שהיו ב1953יליד 
  צעירים. 

 עובדה .בתקשורת בחרקובהמקרה הקשה לא זכה בכיסוי     
של בלוג ע מ. הדיווח המפורט ביותר הגיהמפתיע ינהכלל א וז

האשמות בדבר להטיח בו מיד עם הפרסום החלו  .אזרח פרטי
  .עובדותפברוק ה

לה היהודית הקהיחרף האשמה שמדובר ב'אירוע מפוברק',    
עיר ה ראש לסגני. הם פנו נושאלחקור את השל חרקוב החלה 

של  נסיבות מותואת  בדוקבבקשה ל ת העירולחברים במועצ
פנה לרשויות וביקש אף אחד מחברי הקהילה  .ליבשיץ

  .תכננוכפי שהרשויות שהגופה לא תישרף 
 הקהילה היהודית בחרקוב נמצאת בלחץ רב כיוון    
המקרה של ליבשיץ הרשויות באוקראינה מציגות את ש
ראש המחלקה המשפטית של עיריית חרקוב כתב  'המצאה'כ

נוסף  צעד, לראשי העיר והמחוז כדי לברר את פרטי המקרה
  . ואיש כמובן לא הועמד לדין לא נעשה

 האלימות הרצחנית נגד ליבשיץ היא עדות נוספת    
ולפעילותם הנאצים בחרקוב שבאוקראינה  להתחזקות
  המוגברת. 

  
  

 דניאל אלסון                                             
 תל אביב

  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/ שביתת האסירים   
 

ישראל לא תשבור : ברגותי

   שלנו את שביתת הרעב

האסירים הפלסטינים נכנסת לשבוע הרביעי מחאת

קרובות משפחה של האסירים הפלסטינים שובתי הרעב מפגינות 
 מול משרדי הצלב האדום בירושלים ב-27 באפריל

 : (צילום: אקטיבסטילס)

  

  
 ו,מכלא ברגותי מרואן ח"הפת מנהיג )3.5( שפרסם במכתב    

 השובתים הפלסטינים האסירים מאבקב להמשיך קרא הוא
 תגרום ובבידוד עונשים שבעזרת אשליה יש לישראל״ .רעב
 - ״הצודקות דרישותינו ואת הקדוש מאבקנו את לנטוש לנו

 .מען הפלסטינית הידיעות בסוכנות רסםושפ ובמכתב כתב

 לשבור או אותנו לבודד ,אותנו להשתיק יכולה לא ישראל"    
 פלסטינים של המונית כליאה כי ,והוסיף עוד תבכ - ״אותנו

 ולדכא עמנו בני את ולהפחיד להתיש" שנועדה טקטיקה היא
-ל מעל של הרעב שביתת ״.בכיבוש להיאבק יכולתנו את

   .הרביעי לשבוע נכנסה פלסטינים אסירים 500,1

 להחמרה ההיערכות במסגרת כי פורסם, 2 ערוץ בחדשות    
 שובתיםה הפלסטינים האסירים של בריאותם במצב אפשרית

 רופאים לארץ להביא האפשרות גבוהים בדרגים נשקלת ,רעב
 .לחייהם סכנה שנשקפת םשובתי בכפייה שיזינו ,ל"מחו

 שירות של הרפואי במרכז בכפיה הזנהה את לבצע היא הכוונה
 האתית ההתנגדות את לעקוף לנסות זו ובדרך ,הסוהר בתי

 ובצעי רופאיםש בישראל הרפואית ההסתדרות של הנחרצת
 .בכפייה הזנה

 מהרעיון וזעזוע תדהמה הביעו )י"הר(  הרפואית הסתדרותב    
 אסירים בכפייה להזין מנת על ל"מחו רופאים להביא

 דובר״מ :אמר ,אידלמן ליאוניד ר"ד ,י"הר ר"יו .יםפלסטינ
 דרך בכל כזה מהלך לטרפד נפעל אנחנו .ישים ולא הזוי ברעיון

 נגד לפעול מאוד גדול כלים ארגז לנו ויש לרשותנו שעומדת
 ביזיון הוא הממשלה של זה מוצע מהלך ,אידלמן לדברי ״.זה

 ת.משמעי חד אשהי ,רפואיתה האתיקה של
 כזה למהלך להתנגד רופא כל על חובה״

 ולא הזה הכיוון את למנוע כדי מאמץ ולעשות
 שיביאו רופאים יגיעו אמנם אם .בזה להשתתף
 לעסוק רישיון ללא אחרות ממדינות לישראל
 להפעיל יתחילו הם ,ישראל במדינת ברפואה
 ואפילו גדול זקנ לגרום שעלולים אמצעים

 שזה ומדגיש שב אני ם.המטופלי של למוות
 ומי לעלות כלל צריך היה שלא הזוי רעיון

 - ״בכך להתבייש צריך הזה הרעיון את שהעלה
 אידלמן. סיכם

 של האתיקה לשכת יו״ר קרני, תמי ד״ר    
 ״הזנה כי בעבר הדרך׳ ל׳זו בראיון אמרה הר״י,

 האתית לעמדה בניגוד עומדת בכפיה
 יפעלו הרופאים אם המקובלת. הבינלאומית

 מסוימת, למדינה מסוים בזמן שמתאים מה לפי
 פועלים לא פעם אף הרופאים אדם. בני נגד לפעול עשויים הם

   הזה״. במקרה לא גם שלנו, המטופלים נגד בכוח
  

  

  מחנך לא החינוך שר
כרון יטקס ז ירכוענגד  לרבות ין על הזכות להפגיןן עורראי  

 שוםאין אך לאותם מפגינים משותף להרוגים משני הצדדים. 
זכות להפעיל אלימות. שר החינוך חושב אחרת, והחליט 
לתמוך באלימות הזאת. הוא פרסם ציוץ, ש"מבין" את 

טען אחר כך, שלא הוא כתב את בעקבות הביקורת,  .האלימות
 .סטודנט מתמחה – אחד מאנשי לשכתו, אלא ציוץה
, שהוא אינו ראוי להיות מופקד על שוב בכך הוכיח בנט    

 יםפריעמה האל גםחינוך ילדינו. המפגינים האלימים הם 
רק  ינהאהזאת למורים לנהל את השיעור. האלימות 

אידיאולוגית, אלא נובעת ממחשבת עליונות, המלווה אותם 
 יתה.הן בהפגנה והן בכ ,לכל מקום

ניתן היה גם לצפות מהשר שייקח אחריות מיניסטריאלית     
(אם נבחר  לכל מה שקורה בלשכתו. העובד שפרסם את הציוץ

האקר, אלא בחור צעיר, שהגיע ללשכת  ינוא להאמין לבנט)
השר בזכות התמיכה בו. המקלדת שלו זהה למחשבות של 

כל  מנהיג הבית היהודי. מחנך אמיתי צריך לקחת אחריות על
 מה שקורה בכיתתו או בלשכתו, ובנט נכשל גם במבחן הזה.

לא נותר אלא לקוות שיבוא היום בו חינוך הדור הבא יופקד      
בידי אדם המתנגד לאלימות ותומך בלקיחת אחריות אישית. 
השר הנוכחי לא כזה, ועליו לצאת מהכיתה ולפנות אותה 

  למישהו טוב יותר.

 יוסי ס.
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 לאוםעל חוק ה מק״י וחד״ש

  :ועדת השרים אישרהש

חוק אפרטהייד 

  למהדרין
 

) פה אחד את חוק הלאום 7.5( עדת השרים לחקיקה אישרהו    
הודיעה  ישוראהדיכטר (ליכוד). עם שיזם חבר הכנסת אבי 

כי הממשלה צפויה להציג בתוך  ,שרת המשפטים אילת שקד
חודשיים נוסח חדש שיהיה מקובל על כל סיעות הקואליציה. 
לפי הנוסח שאושר, מדינת ישראל היא "הבית הלאומי של 

  הלאומית  העצמית   ההגדרה למימוש   "הזכות היהודי",   העם
  
  

  

ה חקירה פלילית היועמ״ש: לא תהי

  נגד עודה על תמיכתו בסרבניות
  

 שלא החליט ,מנדלבליט אביחי ,לממשלה המשפטי היועץ    
 איימן המשותפת הרשימה ר"יו נגד פלילית בחקירה לפתוח

 תמיכה המביע ציוץ בטוויטר פרסם שזה לאחר (חד״ש)  עודה
 הרשימה ר"יו כתב חודשים מספר לפני .כיבוש סרבניות בשתי

 נכלאו אלון ותמר זאבי תמר המצפון סרבניות" כי המשותפת
 להתגייס סירובן על הרביעית בפעם שהכריזו אחרי שוב היום

 גאים אנחנו ,אמיצות מריותת .בכיבוש חלק ולקחת
 בקרב הצבאי בכלא ביקורים ערך גם עודה כ"שח יצוין  ן״.בכ

 .שחרורן למען בהפגנות השתתף ואף הכיבוש סרבניות
 ״תרצו אם״ תנועת פנתה הדברים וםפרס בעקבות    

 כ"ח נגד בחקירה לפתוח בבקשה ש"היועמ אל הפשיסטית
 הסתה" ביצעו בסרבנות תמך שהוא בטענה ,עודה

 תשובה הגיעה השבוע .חוק לפי האסורה ״להשתמטות
 מקום שיש סברנו לא" כי נכתב שם ,מנדלבליט של מלשכתו

 תמיכה בפרסום שיש הגם .זה פרסום בגין בחקירה לפתוח
 ספק ,השתמטות לביצוע שידול או הסתה ,בסרבניות לכאורה
 להסית הכנסת חבר של כוונה על מלמד הפרסום אם בעינינו
  ״.להשתמטות אחרים

   

והשפה הערבית  ,במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי"
  ולא שפה רשמית. –בישראל תהיה "בעלת מעמד מיוחד" 

(הליכוד) עמד בעבר מאחורי הנוסח המקורי  ח"כ דיכטר    
על  .והקיצוני של החוק, שהוגש לראשונה לפני שתי קדנציות

ח"כים מהקואליציה הימנית.   13הנוסח שאושר אתמול חתמו 
בכירים בקואליציה מסרו שההצבעה  ,על פי ידיעה ב"הארץ"

יתה מנוף להתחלת קידום יעל ההצעה של דיכטר ה
אליציה הוסיף: "שאלת תזמון קידום מקור אחר בקו המהלך.

ההצעה הנפיצה מעניינת. אני מעריך שזה נעשה לקראת 
ביקורו של הנשיא טראמפ, ומתוך רצון לפוגג מתיחות בין 
נתניהו לבנט על רקע התחייבויות שראש הממשלה יצטרך 

   לתת בנוגע לבנייה בהתנחלויות".
וחד״ש פרסמו מק״י  ,בעקבות אישור החוק בוועדת השרים    

קובע ה: ״מדובר בחוק אפרטהייד למהדרין, , בה נכתבהודעה
הם  20%כי ולא יתקיים שוויון בין אזרחי המדינה כי יורה -דה

מבטל את המכשיר את האפליה בדיור וה ;אזרחים סוג ב׳
מעמד השפה הערבית. אנו אומרים כי לאזרחים הערבים אין 

יהם נגזרות מולדת אחרת. זו מולדתם שאין להם בלתה. זכויות
משייכותם למולדת ומזכותם להגדרה עצמית. במולדתם הם 

שוויון לאומי ואזרחי.  –יחיו וייאבקו למען שוויון זכויות מלא 
  לא פחות!״

עוד נכתב בהודעה: ״מק״י וחד״ש מחדשות את קריאתן     
ערבית רחבה נגד הכיבוש וסכנת -להקמת קואליציה יהודית

  שיזם״. אהפ
  

  

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, אמר בתגובה     
לאישור החוק כי "ממשלת ישראל ממשיכה לקדם חוקים שכל 
מטרתם היא עריצות הרוב על חשבון המיעוט. במקום לפעול 

פועלת לבנייה של עתיד משותף לכלל אזרחי המדינה, 
הממשלה להרוס את מעמד האוכלוסייה הערבית ולהדיר את 

  ".תרבותם ושפתם
  

הרשימה המשותפת)  ,(חד"שסלימאן -ח"כ עאידה תומא     
עניין לא רלוונטי  אשאזרחות הי "הממשלה קובעת :הוסיפה

-השייכות ליהדות. מסע הדה ובמדינה ומה שקובע ז
לגיטימציה ארוך השנים לאזרחים הערבים, המתקפה נגדם, 

אתמול  .ביטוי חוקי יםנגד מורשתם, שפתם ותרבותם מקבל
  נקבע רשמית כי הממשלה רואה בערבים אזרחים מסוג ב'".

"חוק ציין: ה המשותפת) מהרשי ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
זו  –שנים לאחר שקמה  69שיעגן את לאומיות המדינה 

התשובה של ממשלת נתניהו לקשישים החיים בעוני, למערכת 
 אישור .הבריאות הקורסת, למשבר הדיור, לזעקתם של הנכים

חוק הלאום בוועדת השרים לחקיקה יכול היה להיות תקרית 
שוב  יתה מסוכנת לכל מי שחי כאן.ימגוחכת, אם היא לא ה

נתניהו לשפוך עוד שמן למדורת ההסתה נגד בוחר ושוב 
האזרחים הערבים במקום לתת תשובות אמיתיות לבעיות 

"יוזמי החוק כבר צוהלים, כי  ,הדגיש ןהבוערות". ח"כ חני
ין עם שיוכל באמת להיות חופשי, לא בארצו ולא בשום אבל א

ות דיכוי שהוא מטיל על עם אמקום, כשהוא כבול תחת שלשל
לא נשתוק מול המהלך הציני והמסוכן הזה. יחד, יהודים  .אחר

נתניהו  מפיץוערבים, ניאבק נגד האפליה ונגד ההשנאה ש
  .כלפי כל אדם חמישי בישראל, ולמען מקום צודק לכולנו"

  

חוק  ואמסר: "חוק הלאום הנמהמטה למאבק בגזענות     
מתריס ומזיק, משום שהוא בא לפגוע במעמדם המשפטי של 
האזרחים הערבים בארץ ומשדר מסר של הדרה והרחקה כלפי 
אזרחי ישראל הערבים. מדובר בחוק נוסף מתוך צבר של 
חוקים, שבמקום לחבר בין חלקיה השונים של החברה 

פירוד וניכור בין האוכלוסיות השונות ובינן יוצרים  ,בישראל
 חוק שרב נזקו מתועלתו".זה ששלבין המדינה. 



 5חברה / 

 

בחיפוש אחר העם האבוד
   בעקבות פרסום הספר 'החברה האזרחית הערבית בישראל'

  

  )        פרופ' אמל ג'מאל (צילום: אל אתיחאד                            
  

  

 –ל אמל ג'מאפרופסור ספרו של בעקבות הופעת      
החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון "

אביב -צוותא תלאולם , נערך ב"וזיציוניתחברתי ותודעה אופ
שהרחיב את היריעה הרבה מעבר לחברה דיון ) 21.4(

  הערבית בישראל.
 , פרי אביב-ספרו של פרופ' ג'מאל מאוניברסיטת בתל    

, עוסקמחקר של שנים רבות במימון קרן פורד האמריקאית, 
בתהליכי שינוי מהותיים המתחוללים בחברה " לדבריו,

עניינם בהתהוותה של רשת  .סטינית בישראלהערבית הפל
ארגונים אזרחיים רחבה על פי היקפה, תחומיה, ודרכי 

 ".פעולתה שלא הייתה כמותה בעצמתה ובהשפעתה
טענת המחבר היא, שהתארגנות אזרחית זו יצרה מנופי     

על כוח ושינויים ארוכי טווח בחברה הערבית על גווניה ו
מנגד, מהווה תהליך זה " כיו השונות הרבה המאפיינת אותה

מענה יסודי לאתגר שנכפה על החברה הערבית בידי הרוב 
 ."היהודי, במיוחד נוכח עליית כוחות ימניים שמרנים בתוכו

 לגביעו עמדות שונות ומגוונות הובתחילת הדיון בכבר     
 ,אותה "התארגנות אזרחית" הקיימת בקרב יהודים וערבים

ערביות -עמותות יהודיות שאף חוצה גבולות בדמותן של
פלסטיניות העומדות כעת על הכוונת של -וישראליות

  ממשלת הימין. 
בה  ,עורך הסדרה בהוצאת הקיבוץ המאוחדגיורא רוזן,     
ה אור ספרו של ג'מאל, התייחס דווקא להתארגנויות רא

האזרחיות בציבור היהודי "ששתקו במהלך המחאה 
 אותה, הן ניסו קדם. במקום ל2011ההמונית של  תהחברתי

ת מעטיניה של ויונק הרי הן ,להתחמק ממנה. אין זה פלא
 :לדברי רוזן ,עודזאת וליברלית". -המדינה הניאו

"ההתארגנויות בחברה הערבית לוחמניות יותר בגלל 
  האפליה הקיימת בחלוקת משאבי המדינה". 

מאותן  כמהח"כ תמר זנדברג (מרצ) סבורה שלכל הפחות      
ת השמאל" כ"עמותו מגדירה הממשלהשיות ההתארגנו

כרסום לות למדיניות הכיבוש ודגות תפקיד חשוב בהתנמלאמ
"יש מה ללמוד  ,העתלדגם המרחב הדמוקרטי. אך 

בקשריהם עם שהטבעיות ממהארגונים בחברה הערבית ו
לעומת העמותות היהודיות שלרוב  –ת והמפלגות הפוליטי

הרשימה  יו"רר בדיון על כך העיפוליטיזציה".  -דוגלות בדה
המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש): "מה היינו עושים 
בדיונים מול האוצר וגורמים ממשלתיים אחרים אילולא היו 

  ונתונים של העמותות?".בידינו ניירות עמדה 
פריחת העמותות וארגוני החברה  הבהיר כי לדעתוג'מאל     

תופעה חיובית עד מאוד. היא האזרחית הערבית בישראל 
אבל אבוי, הוא גילה שרוב העמותות עתירות המשאבים 

לזרם האיסלאמי, וחמור מזה (בניגוד לעמותות  ותשייכ
החילוניות) הן ממומנות מכיסיהם הפרטיים של האזרחים 

ים". מה ידוגלות ב"ערכים ליברליים אלא שמרנ ןואינ
 ,)83עושים? מגדירים אותן כ"חברה אזרחית רעה" (ע' 

ים] על ידי אותן מומנ"הארגונים החילוניים [מלמרות ש
 הצביעהוא ). 261קרנות אירופיות או צפון אמריקאיות" (ע' 

"למשבר הכלכלי  :על הקשר בין חברה אזרחית לקפיטליזם
נודעה השפעה שלילית על החברה האזרחית  2008-שפרץ ב

   ).  267הערבית: כיוון שרוב משאביהם מגעים מחו"ל" (ע' 

  א"ד                         
  

  

  ך?איי ,החברה האזרחית
  

ג'מאל, כמו רבים מחוקרי האקדמיה, יוצא אמל ספרו של     
"חברה קיימת  , כמו בעולם,בישראל גםמנקודת הנחה ש

 ,לדברי ג'מאלאזרחית". מהי אותה "חברה אזרחית"? 
"ליברלים, ליברטריאנים, אליטיסטים שמרנים, מרקסיסטים 

ן ימרקסיסטים מסכימים, שקיומו של מרחב אזרחי ב-אווני
המדינה לפרט הוא תופעה חברתית ופוליטית חשובה, 

 דםהמשקפת שינויים בהבנת קיומם הקולקטיבי של בני א
  . )33במסגרות מדיניות משותפות" (ע' 

אך לדברי ג'מאל ישנו "מיעוט של מחקרים העוסקים     
ה האזרחית לבין מבנה באופי הקשר בין מיסוד ארגוני החבר

). השקפה זו 16הכוח הפוליטי והכלכלי הדומיננטי" (ע' 
חברה ה את תבוחנה ,תואמת במיוחד את רוחו של הספר

אם רת מדינה ליברלית אוטופית, שספק האזרחית במסג
קיימת ברחבי העולם. הרי רוב החברות הן קפיטליסטיות 
 וסביר עד מאוד ש"החברה האזרחית" לא מתנהלת, כפי

כ"מערכת יחסים מורכבת בין המדינה  ,שמתאר אותה המחבר
מושג לא ניתן להימלט מה יחד עם זאת,לבין החברה". 

באקדמיה, במפלגות (כולל  "חברה אזרחית". הוא שגור
  העבודה, יש עתיד וכולנו!) וכמובן בעמותות הרבות. 

אבל מי שהחל את חקר "החברה האזרחית" לעומק היה     
שהגדיר אותה כ"מכלול המבנה הכלכלי  קרל מרקסדווקא 

אחד ממייסדי המפלגה והחברתי בכל זמן נתון". 
הקומוניסטית האיטלקית, אנטוניו גראמשי, אף התמיד 

לחקור את הנושא וראה בחברה האזרחית  30-בשנות ה
פרטיים הפועלים בהתאם -"מכלול המנגנונים הציבוריים

 רה".    להגמוניה של המעמד החברתי השולט על כל החב
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יממה  –לה פן בשער של העיתון הקומוניסטי "הומניטה"   
  לאחר הסיבוב הראשון של הבחירות: "לעולם לא" 

  

  

 השמאללקחי 
 בבחירות בצרפת

 

ליברלי עמנואל מקרון ("יאיר -המועמד הניאוניצח  ,כצפוי    
ה פן בסיבוב נציגת הימין הקיצוני מארין לאת הצרפתי) לפיד" 
 66%-מקרון זכה ב .)7.5של הבחירות לנשיאות צרפת (השני 

האם מקרון יהיה . 34%-מהקולות בעוד לה פן הסתפקה ב
 כפי שקבעו –עוט ינשיאם של "כל הצרפתים" או של מ

  .  )23.4( וםי עשריםהסיבוב הבחירות שנערך לפני כתוצאות 
מועמד  ,הסיבוב הראשון לפי התוצאות הסופיות של     

 23.9%מקום הראשון עם זכה במקרון  ליברלי-המרכז הניאו
החזית "ראשת יריבתו בסיבוב השני ו ;מקולות הבוחרים

 "הרפובליקנים"מועמד  ;21.4%-ב לה פן - "הלאומית
מועמד השמאל ו ;-19.9%ב -ומפלגות הימין פרנסואה פיון 

ים מועמד הסוציאליסט. 19.6%-ב -מלנשון לוק -ז'אןהעקבי 
 שיג, האמוןבנואה , ואיש האגף השמאלי במפלגה שבשלטון

פיליפ פוטו : שני המועמדים הטרוצקיסטים לנשיאותו ,6.3%
מקולות הבוחרים  0.6%-וב 1.1%-ב ונטלי ארטו זכו

  .בהתאמה
הניצחון של הבנקאי לשעבר מקרון אינו מבשר טובות     

פת. אמנם הוא מועמדם האידיאלי מבחינה לבעלי ההון בצר
אך לבחירתו השלכות קשות:  ,פוליטית, חברתית וכלכלית

שבירת המערכת הפוליטית המסורתית המבוססת על מפלגה 
 –בימין, גוליסטית (ע"ש הגנרל דה גול), והאחרת "שמאלית" 

בפניו ולכן עומדת  ,הסוציאליסטית. למקרון אין מפלגה משלו
מאוד ממש מעבר לפינה: הבחירות לאסיפה ה גבוהוכה מש

  ביוני הקרוב. 18-הלאומית, הפרלמנט הצרפתי, שיתקיימו ב

  
רק מועמד אחד הגדיל את  ,חירות האחרונהבבמערכת ה    

מיליון קולות) בבחירות לנשיאות האחרונות  4( 11%-מ כוחו
מיליון בוחרים) בבחירות  7( 20%לכמעט  2012-שנערכו ב

  .  מלנשוןז'אן לוק : שנערכו השנה
הוא נואם מצטיין  ,מהו סוד כוחו של מלנשון? קודם כל    

אלף  130-של רבבות ואף יותר מ םשהצליח לרתק קהלי
תומכים בעצרות פומביות שנערכו במרכזי הערים הגדולות, 

"צרפת המורדת",  ,כגון פאריס ומרסיי. שנית, המערך שהקים
לשלב בין הצליח  ,ובמרכזו המפלגה הקומוניסטית

"פוליטיקה ישנה" (אספות פומביות, חלוקת כרוזים, דוכנים, ה
דלת כדי לשוחח עם תושבים) ל"פוליטיקה ל דלתמהליכה 

  החדשה" של האינטרנט והרשתות החברתיות. 
אמצעי התקשורת של מצד  ההחרמהנוכח  הישגו בולט    

הממלכתיים, שבתחילת הקמפיין לא התייחסו  האלההון ו
עשו  -כאשר כוחו גבר פועלו ("נציג השוליים של השמאל"). ל

"רוצה להפוך את צרפת לוונצואלה, דמוניזציה של עמדותיו. 
  . יכלכל ןרות בעיתוידידו של פידל קסטרו", זעקו הכות

הקים מלנשון תחנת טלוויזיה  כדי להתגבר על החרם,    
. ומאות אלפים עקבו אחרי שידוריהטיוב, -ששידרה ביו

-צרת הבחירות הגדולה שקיים במרכז פאריס השתתפו כבע
אלף מפגינים. אך דרך האינטרנט עקבו אחריה, בזמן  130

אלף  300-הזה יש להוסיף עוד כ נתוןול ,אלף 100-אמת, עוד כ
 בכמהשצפו בסרטון (שעתיים ורבע!) בימים שלאחר מכן. 

: סרטונים בכיכובו צפו יותר ממיליון גולשים. כן, הניחוש נכון
צבר יותר מועמד שה יהרוב הצופים הם צעירים. מלנשון ה

רבים מהם  – 25עד  18) בשכבת הגיל 30%-(כ ממתחריו
  בפעם הראשונה.  וצביעה

פרי. כאן  ההפעולה בשכונות העובדים ובפרברים נשאגם      
מגיע תורם של הפעילים הקומוניסטים שעשו את עיקר 

אלף  70-העבודה ברחובות ובאספות המקומיות. למפלגה כ
די חודש באמצעות מהמשלמים דמי חבר רים רשומים חב

מתוצאות הבחירות עולה כי כל חבר "הניב"  .קבע הוראות
אבל הרשתות החברתיות  –אלף קולות. מובן שזה נתון מוגזם 

הארגון פועלו של עילות עד מאוד בקרב הצעירים והפ
יסוד הגידול  ובערים ובשכונות הי הקומוניסטי הוותיק

  המרשים במספר המצביעים.
האדומים" של פאריס, חלקן  םפרבריה"מכונות ה םבערי   

 30%שוןנמלהשיג , 30-מאז שנות ה םבשליטת הקומוניסטי
מהקולות. בשכונות פרולטריות של "בירת הדרום"  40%עד 

-של צרפת, מרסיי, הרשימה של השמאל העקבי קיבלה יותר מ
  בשלוש מהן: יותר ממחצית הקולות.  ו - 40%

יש לציין שמועמדו של השמאל העקבי הציג מצע מעודכן,      
שמתחו ביקורת על אורכו  ויה. )מפורט (ויש לומר די ארוך

-ניסה לתת מענה פרוגרמטיהמצע אבל  .מרו שהוא "מייגע"וא
-מאבק בקפיטליזם הניאוהפוליטי לשורה ארוכה של שאלות: 

מערכה נגד הסולידריות בין צרפתים למהגרי עבודה, הליברלי, 
הגזענות והאיסלמופוביה; תחיית חיי התרבות, חיזוק 

  ועוד.   ;ההשכלה הגבוהה והמחקר במוסדות ממלכתיים
בר המפלגה הקומוניסטית, אוליביה דארטיגול, הגדיר דו    

את תוצאות הבחירות "רעידת אדמה פוליטית. לראשונה מזה 
מועמד השמאל העקבי תוצאות כה גבוהות יג שהשנות דור 

ומשכנעות. משהו נולד בשמאל ויש לעשות הכל על מנת 
לטפחו ולהגדיל את כוחו". האתגר עתה הוא לתרגם את 

במטרה  . זאת,לנשיאות למושבים בפרלמנטתוצאות הבחירות 
ו לאפיזודה כהונתליברלי ולהפוך את -לבודד את מקרון הניאו

  חולפת. 
  

  מ.א.
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  : 60-רום ארה"ב בתחילת שנות ההפגנת לבנים בד

  בין גזעים הוא קומוניזם' (צילום מתוך הסרט)וב רי'ע
  

 

  אביבלדווין בדוקוס במייסרט על ג'

  אני לא 
  הכושי שלכם

  
  

לקולנוע  19-הפתח הפסטיבל י) י11.5ביום חמישי הקרוב (    
יציג . במשך תשעה ימים דוקאביב אביב-דוקומנטרי בתל

הפסטיבל ברחבי העיר שורה ארוכה של יצירות תיעודיות. בין 
מועמד לאוסקר: הסרט ההסרטים שיוקרנו בימים הקרובים 

  שלכם", של הבמאי ראול פק.  "אני לא הכושי
-צרפתית-א קופרודוקציה אמריקאיתוסרטו של פק ה     

אנגלית עם תרגום  . דוברדקות 96שווייצית בת -בלגית
לעברית. במרכז הסרט: הסופר האמריקאי השחור ג'יימס 

) FBI-שלשכת החקירות הפדרלית של ארה"ב (ה ,בולדווין
"סכנה מוחשית  -את התווית  60-הדביקה לו בשנות ה

פעיל לזכויות המסאי וה ,סופרתיקו של ה לביטחון הלאומי".
 עמודים של מסמכים 1,900-כמכיל  .איי.בי.באפרים השחו

 .70-עד סוף שנות הו  1960משנתשנאספו 
הסופר בולדווין לכתוב את החל בשלהי שנות השבעים     

מבעד לסיפור  רצות הברית של אמריקהשל אההיסטוריה 
חייהם של שלושה מחבריו שנרצחו: ֶמדגר אוורס, מלקולם 

  אקס ומרטין לות'ר קינג. 
בולדווין ידע תמיד שיבוא יום והוא ייאלץ לצאת למסע     

בעקבות מערכת היחסים הטעונה בין לבנים וזאת הזה, 
  שנה של ה 400  בת  ואפלייתםבימים אלה   ושחורים בארה"ב

  

לא הצליח להשלים הסופר אבל כפי שנהג לומר.  –השחורים 
  עמודים לפני מותו.  30-יותר מ

בוננות המיוחדת של בולדווין, על הסרט, הנשען על ההת    
שפתו הפיוטית (בקריינות נפלאה של סמואל ל. ג'קסון), על 
קטעי ארכיון נדירים ועל תיעוד עדכני, ממשיך את הפרויקט 

בוחן, מבעד לעיניו הביקורתיות א וה .השאפתני הזה
הפוליטי,  והחריפות של בולדווין את מקום האלימות והדיכוי

   .אז ושל היום לש רה"בבא החברתי והמעמדי
רגמו לעברית. לפני כעשור ולצערנו, מעט מכתבי בולדווין ת    

ערך ראובן מירן ופרסם אנתולוגיה של כתבי הסופר תחת 
  ). 2006הכותרת "זר בכפר" (הוצאת נהר, 

קטעים אוטוביוגרפיים מתוך כתביו של  האנתולוגיה כוללת    
בולדווין    .20-ים במאה האמגדולי הסופרים האמריקאחד 

מצוקות ילדותו, רגישותו לגזענות,  –מספר בישירות על חייו 
ניכורו האינטלקטואלי והיותו שונה. בסיפורים שזורים 
בעוצמה הקונפליקטים שחווה והתובנות החברתיות 

  והתרבותיות הדרמתיות שנבעו מהם.
 ,הסרט "אני לא הכושי שלכם"במאי ראול פק, יצוין ש     
שאפתנית אף היא מאחורי הפקה, הפעם עלילתית וד גם עומ

סרטו  הצעירים. קרל מרקס ופרידריך אנגלסבמיוחד: סרט על 
לאקרנים בחודש  יגיע מייסדי הסוציאליזם המדעישל פק על 
  תחת השם ״מרקס הצעיר״ יוני הקרוב

 ,חרף חשיבותם של מרקס ואנגלס בהיסטוריה" ,לדברי פק     
הסרט מספר את  ".בקולנועהנושא טרם טופל לעומק 

חברותם . 1844-קורותיהם של שני המהפכנים בעת שנפגשו ב
. 1883-במותו של מרקס הפוליטית והאישית תימשך עד ל

סטפן קונרסק  ),מרקס(השחקנים בסרט הם אוגוסט דיל 
   ס).ני מרק'ג(וויקי קריפס ) אנגלס(

היה שר התרבות של האיטי , 1953יליד  ק,פ במאי ראולה    
  .ב"כעת הוא בגלות בארה. 1997-ל  1996בין 

  
  

  

  עבריתכך מתחיל ספרו של בולדווין שפורסם ב
  

  אמריקאי שחור בכפר שווייצי
  

למיטב ידיעתי, אף לא אדם שחור אחד הניח את כף רגלו     
שבאתי הנה אני. עוד לפני  בכפר השווייצרי הזעיר הזה עד

לאנשי הכפר. שהגעתי אמרו לי שוודאי אהיה בגדר "מחזה" 
כי פירוש הדבר שאנשים שצבע עורם כשלי נראים  הנחתי

מעין "מחזה"  נדירות בשווייץ, וכן שאנשי עיר הנם תמיד
משום שאני אמריקני  ייתכן ―מחוץ לעיר. לא עלה בדעתי 

  .אנשים שמעולם לא ראו אדם שחור שם-כי ישנם אי ―
הכפר. עובדה זו אי אפשר להסבירה כתוצאה מבידודו של       

נמצא במרחק של ארבע שעות  הכפר גבוה מאוד, אולם הוא
בלבד ממילאנו, ושלוש שעות מלֹוזאן. נכון שהוא למעשה 

נודע. מעטים האנשים שבעת תכנון חופשתם יבחרו  בלתי
יכולים לצאת  לבוא הנה. מצד שני יש להניח שאנשי הכפר

ולבוא כרצונם. וכך הם אכן עושים: יוצאים לעיירה אשר 
 ―תושביה בערך חמשת אלפים  גלות ההר שמספרלמר

המקום הקרוב ביותר לראות בו סרט או ללכת לבנק. בכפר 
אין קולנוע, אין בנק, אין ספרייה, אין תיאטרון. יש מספר  עצמו

; וכעת אחד, מכונית סטיישן אחת קטן של מקלטי רדיו, ג'יפ
המצאה ששֶכנתי ממול  –גם מכונת כתיבה אחת, שלי 

עולם. חיים כאן כשש מאות תושבים, כולם ראתה מ לא
  קתולים. 

שהכנסייה הקתולית פתוחה כל  אני מסיק זאת מן העובדה    
השנה, ואילו הכנסייה הפרוטסטנטית, הבנויה על גבעה 

  .מעט מהכפר, פתוחה רק בקיץ, בעונת התיירות מרוחקת



    במאבק
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להעסקה ישירה  ותתשע הפגנות ופעילויות שונות הקורא    
בקמפוסים ) 3.5( נערכו של עובדי הקבלן באוניברסיטאות

ברחבי הארץ. בנוסף התקיימה חלוקת מתנות לעובדות ועובדי 
בסימן הקבלן באוניברסיטאות ופעילות הסברתית לסטודנטים 

עובדות הקבלן, הסטודנטים  העסקה ישירה. בהפגנות קראו
רוצים  -ניין והמרצים קריאות כמו "עובדים זמניים לא לע

עובד , "אל תגיד לא ענייני, שלא תהיה עובדים מן המניין!"
  הדור    הם  של היוםזמני!". זאת, מתוך ההבנה שהסטודנטים 

  

  
  

  
  

  ביוזמת מק״י תל אביב: 

 קורס קריאה בקפיטל
 15.5-קורס קריאה בספרו של קרל מרקס ״הקפיטל״ יחל ב    

מתוך ביוזמת פעילי מק״י תל אביב. בהזמנה לקורס נכתב: ״
יעילה, הבנה שבלי תיאוריה טובה לא תתכן פעולה פוליטית 

ומתוך רצון להעמקה מחודשת בתיאוריה המרקסיסטית המקנה 
סניף תל אביב של המפלגה  כלים לביקורת הקפיטליזם,

הקומוניסטית הישראלית מזמין את הקהל הרחב לסמינר קריאה 
  ״.של קרל מרקס ׳הקפיטל׳ בספר

ספר הבסדנה נקרא את הכרך הראשון של עוד נכתב: ״    
ם עניינים שמאפשרים להבין את , ונתמקד באות׳הקפיטל׳

המנגנון הקפיטליסטי היסודי. נשאל מה מאפיין את הקפיטליזם 
בכלל? מה מאפיין אותו באזורים שונים, בזמנים שונים, ובמיוחד 

  ״כאן ועכשיו?
 ׳הקפיטל׳פרופ' גדעון פרוידנטל, שלימד את  נחהאת הסדנה י    

פתח את באוניברסיטת ת"א שנים רבות, ועתה מגיע ללמד ול
  התאוריה עם הפעילים והפעילות.

אנחנו, חברים, פעילים וסתם מתעניינים, נגיע כדי לשאול ״    
שאלות, לדון, ללמוד, ולבדוק מה קורה כשאנחנו מפגישים את 
 ,הניסיון הפוליטי שלנו עם תפיסה תיאורטית רחבה של החברה

  ״ נמסר. המדינה והכלכלה
 19:45במאי, בשעה  15-המפגשים יערכו בכל יום שני, החל ב    

, תל אביב. ההשתתפות ללא 70בגדה השמאלית, אחד העם 
  תשלום.

עליהם להפגין סולידריות עם  ןכלהבא של עובדי הקבלן ו
במאי; יום  1-עובדות הקבלן במאבקן. המחאות נערכו לציון ה

  הסולידריות הבינלאומי של העובדים.
חשוב לדעת שעובדות הקבלן באוניברסיטאות מועסקות     
אינן זכאיות  , אךתחום הניקיון והשמירהשנה ב 30רובן כבר ב

השכלה  תולרבלשלל הזכויות להן זכאים עובדי האוניברסיטה 
גבוהה לילדיהן. ההפגנות ייצגו איחוד כוחות ברמה הארצית 
של כל המאבקים שהתנהלו בעשר השנים האחרונות. למאבק 

 הקואליציה הארצית להעסקה ישירה,שותפים: היו הארצי 
 עובדי ניקיון ונציגיהם, שתיל, האגודה לזכויות האזרח, ועדי

 סטודנטים של חד"ש,ה וי, שדולת הנשים, תאיאנו עושים שינ
, מרצ וכן אגודות 2050, מגמה ירוקה, ישראל  סל"ע

הסטודנטים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בן גוריון 
 בנגב ובאוניברסיטת תל אביב, פעילים מאיגודי עובדים כגון

כוח לעובדים וההסתדרות, הארגון המתאם של ועד הסגל     
הבכיר באוניברסיטאות, ועדי עובדים זוטרים בבן גוריון ותל 

ביב ופעילים חברתיים מכל הארץ. איחוד הכוחות א
בעוד  :למאבקים הקודמים השוואהשינוי ב סמןמ  הארצי 

נשיאי  מולשבעבר פעילים בכל קמפוס פעלו ישירות 
דורשת התנועה אחת  בונההאוניברסיטאות, המאבק הארצי 

, וזאת הכרעה חד משמעית ממקבלי ההחלטות ברמה המדינית
בקים המקומיים להביא להעסקה אי ההצלחה של המא לאחר

   ישירה של העובדות. 
  

  תנועת הידידות עם העמים
  שנה להבסת גרמניה הנאצית 72במלאות 

 

  אירוע יום הניצחון
  ביער ע"ש הצבא האדום בהרי ירושלים

  

  10:30במאי, בשעה  13שבת, 
  

  יפו:-הסעות מת"א
  גן השניים  – 9:00

  אלנבי פינת יהודה הלוי – 9:05

  מסוף שלמה סיקסט, רכבת מרכז – 9:10

  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  אנוצ׳ה סוויצ׳קרונפונג – היסטוריה יומיומית
  

  )תאילנדית עם תרגום לאנגלית( תאילנד, 2009
 

  ארז פריעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במאי 13"ש, מוצ

  , תל אביב70אחד העם 


