
 הרוג ראשון בשביתת הרעב
מהוהאסירים שובתים כבר חודש, והממשלה אט

 נידאל סבע למנוחות הובא )12.5( בשישי    
 ,המערבית בגדה סלפית תושב ,23 בן עובייד,
 במהלך ל"צה חיילי של חיה אש מירי שנהרג
-בכ בתמיכה סלאח נבי בכפר שנערכה הפגנה

 ב.הרע שובתי הפלסטינים האסירים 600,1
 אסירכ ישראלי בכלא שנתיים היה עובייד
 בעקבות הראשון המוות נרשם כך .פוליטי
 הפלסטינים, האסירים של הרעב שביתת

  בכלאם. גם אדם זכויות הדורשים
 

 הריגת בעת שנכחו ופעילים עיתונות צלמי    
 ,״מען" הידיעות לסוכנות מסרו דייעוב

 והתקיימה סיום לקראת הייתה כבר שההפגנה
 להתנחלות הכפר שבין הכביש באזור ברובה

 במרחק .הכפר מעיין על שהשתלטה ,חלמיש
 נערים כעשרים בין עימותים התפתחו משם
 אבנים ידו הנערים .וחיילים ב"מג שוטרי לבין

 לחמישים מעל רחוקים שהיו ,החיילים לכיוון
 .בניין של שלד מאחורי ומוגנים מהם מטר

 את וכניס לא הנערים הרב המרחק בשל ,הראייה עדי לדברי
 כדורי של גדולות כמויות החיילים ירו בתגובה חיילים.ה

 שני לפחות .חיה באש רב שימוש עשו וגם ,ספוגו גומי
  .הגומי מכדורי נפגעו נערים

 

 של רב ירי על דיווח ,במקום שהיה ,קרצמן מיקי הצלם    
 צה״ל בו רובה  טוטו), (או 0.22 רוגר מסוג ברובה חיה אש

 הפגנות לפיזור כאמצעי וגובר הולך שימוש עושה
 רוגר מרובה מירי נפגע עובייד .אבנים מיידי עם והתמודדות

   .מותו נקבע שם ,בסלפית החולים לבית ופונה במותנו
  

 סיפרה במקום שנכחה ,״בצלם" פעילת מיכאלי, שרית    
 פעמים כמה ברוגר ירה הצלף כי ,״מקומית שיחה" לאתר
 כנהס שום הנשקפ לא לדבריה גם .בעובייד פגע בטרם

   .לכוחות
  

 ש"במוצ 10 בערוץ המרכזי״ ״המטה בתכנית בהופעה    
 עודה, איימן ח״כ המשותפת, הרשימה יו״ר התייחס ,)13.5(

 לאות  יום  במשך  רעב  (ששבת   עודה   .האסירים   לשביתת
 ההתעסקות את ביקר )4 בע׳ ידיעה ר׳ שעבר, בשבוע הזדהות

 מרואן של בסרטון הישראלית התקשורת של המופרזת
   על   לדבר  במקום״  :שוקולד  חטיף  אוכל  כשהוא   ברגותי

  
  

 הדגיש עודה ״.בזוטות עוסקים שלהם הדרישות
 אלף 800-כ שכן ,פלסטיני קונצנזוס יאה האסירים ששביתת

 מכל ״אחד :1967 מאז הישראלי בכלא ישבו פלסטינים
 להשיב ויש אלמנטריות הן האסירים של הדרישות משפחה.

  ״.אלה לדרישות ובחיוב בהקדם
 אסיריםל יחסב אפליהה על חריפה ביקורת מתח הודע    

 רוצח לרבות ,יהודים רוצחים שמקבלים זה לבין הפלסטינים
 ולאסיר מגיע עמיר ליגאל האם״ :רבין יצחק הממשלה ראש

 האסירים נגד מאוד קשה אפליה יש לא? קטין פלסטיני
 לקיים להם יאפשרו כי כוללות האסירים דרישות הפלסטינים״.

 ללמוד בטלפון, עמם ולשוחח משפחתם בני עם ביקורים
   לעצמם. מזון לבשל האפשרות ואת הפתוחה, באוניברסיטה

 הגיליון פרסום במועד נכנסה האסירים ששביתת יצוין    
 לביטחון והשר נתניהו ממשלת נוקטים הכ עד וכי ,31-ה ליומה

 מכנים שהם מה מול ואכזרית אטומה עמדה ארדן גלעד פנים
 התמיכה אירועי מתרבים במקביל המחבלים״. ״שביתת
 יםיהפלסטינ בשטחים הןו בישראל הן האסירים במאבק

 הממשלה אטימות עקב כי הודיע ברגותי מרואן .הכבושים
  מאבקם. את להחריף שוקלים האסירים
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 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
        

  
  

  ...הבית הבורגני
"הרחבת חוק שכר הבכירים לחברות ציבוריות לא תעבור כל 
זמן שאני יושבת בראש ועדת שרים לחקיקה. חוק שכר בכירים 
מבריח מכאן משקיעים ממדינות זרות שרואים את הרגולציה 

באופן שאין לו אח ורע הקשה שהממשלה מטילה על עסקים, 
  .בכל העולם"

   "הבית היהודי"(שרת המשפטים איילת שקד מ

  )4.5 ,בהרצליה חומימרכז הבינתבהרצאה ב
  

  הבית הקומוניסטי... ו
, אני אישה ואני "המאבק הוא אחד, אין הפרדת מאבקים

פלסטינית. מה שקורה לפלסטינים קורה לי, ומה קורה לי 
ה קורה לפלסטינים, או ללהט"בים. אשה, לסבית, ישכא

 זהויות האלה הן מעורבבות ומשולבות, וכךהכל  –פלסטינית 
גם המאבקים. ככה אני גדלתי. גדלתי בבית קומוניסטי, ואיחוד 

. מי שחושב שאפשר להפריד בין המאבק מאבקים זה הדבר
  הלאומי כפלסטינים למאבק הפמיניסטי, לא מבין כלום".

  )2017חמוד, כתב עת "סינמטק", אפריל  סלון(הבמאית מיי
  

  
  

  
  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
 

 
  

  

   לעבר שלושה מובטלים טנק זגירו פ
, הלכו יוסף אבו , הלכו יוסף אבו , הלכו יוסף אבו , הלכו יוסף אבו 21:0021:0021:0021:00במרס, בסביבות השעה במרס, בסביבות השעה במרס, בסביבות השעה במרס, בסביבות השעה     21212121----בבבב   

, תושבי מחנה הפליטים , תושבי מחנה הפליטים , תושבי מחנה הפליטים , תושבי מחנה הפליטים 24242424עכר, בן עכר, בן עכר, בן עכר, בן ----מוחמד אלמוחמד אלמוחמד אלמוחמד אלוווו    15151515עאזרה, בן עאזרה, בן עאזרה, בן עאזרה, בן 
, תושב רפיח, לאדמות , תושב רפיח, לאדמות , תושב רפיח, לאדמות , תושב רפיח, לאדמות 29292929ריח'אווי, בן ריח'אווי, בן ריח'אווי, בן ריח'אווי, בן ----רפיח, ועבדאללה ארפיח, ועבדאללה ארפיח, ועבדאללה ארפיח, ועבדאללה א

שוכה, מזרחית לעיר רפיח. שוכה, מזרחית לעיר רפיח. שוכה, מזרחית לעיר רפיח. שוכה, מזרחית לעיר רפיח. ----משפחתו של אבו עאזרה באמשפחתו של אבו עאזרה באמשפחתו של אבו עאזרה באמשפחתו של אבו עאזרה בא
. זאת, במטרה . זאת, במטרה . זאת, במטרה . זאת, במטרה גדרגדרגדרגדרמשם לכיוון המשם לכיוון המשם לכיוון המשם לכיוון ה    השלושה התכוונו להתקדםהשלושה התכוונו להתקדםהשלושה התכוונו להתקדםהשלושה התכוונו להתקדם

הגיעו הגיעו הגיעו הגיעו     בעשר בערבבעשר בערבבעשר בערבבעשר בערב    ....לחצות את הגבול לישראל ולחפש עבודהלחצות את הגבול לישראל ולחפש עבודהלחצות את הגבול לישראל ולחפש עבודהלחצות את הגבול לישראל ולחפש עבודה
השלושה לאדמות משפחת אבו עאזרה, אספו עצים למדורה השלושה לאדמות משפחת אבו עאזרה, אספו עצים למדורה השלושה לאדמות משפחת אבו עאזרה, אספו עצים למדורה השלושה לאדמות משפחת אבו עאזרה, אספו עצים למדורה 
והחלו להכין ארוחת ערב. בסביבות חצות, בעת שארוחת והחלו להכין ארוחת ערב. בסביבות חצות, בעת שארוחת והחלו להכין ארוחת ערב. בסביבות חצות, בעת שארוחת והחלו להכין ארוחת ערב. בסביבות חצות, בעת שארוחת 

עדותו עדותו עדותו עדותו     ....הערב התבשלה, ירה הצבא פגז מטנק לעבר השלושההערב התבשלה, ירה הצבא פגז מטנק לעבר השלושההערב התבשלה, ירה הצבא פגז מטנק לעבר השלושההערב התבשלה, ירה הצבא פגז מטנק לעבר השלושה
    עכר לתקירן בצלם:עכר לתקירן בצלם:עכר לתקירן בצלם:עכר לתקירן בצלם:----של אלשל אלשל אלשל אל

מחוסר עבודה. חיפשתי הרבה זמן, כל "כבר שנים אני     
עבודה שהיא, בשביל לפרנס את הילדים שלי, אבל לא מצאתי 

עם  .כלום, בגלל המצב הכלכלי הקשה מאוד ברצועת עזה
הזמן המצב הכלכלי שלי הדרדר ולא יכולתי לקנות אוכל 
לילדים שלי. צברתי הרבה חובות למכולות ולכל מיני חנויות. 

כדי לעבוד בישראל, , עבור את הגבוללכן חשבתי להסתנן ול
למרות שהייתי מודע לסכנת המוות שאורבת בדרך. אבל לא 
ציפיתי שירו [פגז טנק] עלינו עוד לפני שנגיע לגדר המערכת. 
חשבנו שאנחנו בטוחים בשטח החקלאי שבו ישבנו כשירו 

        .עלינו"

  

  שלח לחמך... מארצות הברית
גייס בשבועיים  בנט,נפתלי יו"ר הבית היהודי, שר החינוך "

אלף שקל  295.4תרומות בסכום כולל של  28האחרונים 
הם  25למימון התמודדותו בפריימריס. מבין התורמים 

  מישראל". 3-מארה"ב ו
  )13.4("דה מרקר", 

  

  עניי עירך לא קודמים 
כמה המבורגרים וצ'יפס אפשר לאכול כשאתה עובד "

תלושים של הפסח במקדונלד'ס? עובדי הרשת קיבלו לחג 
 ס".שקל לרכישה ברשת מקדונלד' 100-500

  )13.4(וואלה, 
  

  ליברלים קודם כל מקצצים-חוגגים? אצל הניאו
דינות ישראל יחלו רק בעוד שנות העצמאות של מ 70חגיגות "
שנה, אבל הממשלה כבר נערכת לכך ומתכוונת לציין את כ

כיצד יממנו את  .המאורע בצורה חגיגית, אף יותר מבדרך כלל
ידי מיליון שקלים? על  200החגיגות, שיעלו למדינת ישראל 
   ה".קיצוץ רוחבי מכל משרדי הממשל

  )16.4(ידיעה ששודרה בגלי צה"ל, 
  

  חודשים הפך מחבל 3איך תינוק בריטי בן 
"גמלאי ממנצ'סטר, פול קניון, רצה לצאת עם משפחתו לטיול 

אמור להיות ביקורו לדיסנילנד שבפלורידה. הטיול היה 
הראשון מחוץ לגבולות בריטניה. אבל כאשר רשם את שמו 

חודשים בטופס הוויזה המשפחתי, טעה  3-של נכדו בן ה
בשאלה 'האם הנכד השתתף או מתכוון להשתתף במעשי 

נאלץ הוא . הוויזה לא ניתנה ו'כן' :כתבריגול?' ו חבלה או
לנסוע יחד עם בתו ונכדו ברכבת במשך כעשר שעות 

לונדון, כדי להסביר שמדובר בממנצ'סטר לשגרירות ארה"ב 
פקידי השגרירות הסכימו עמו שאין לבסוף, בטעות אנוש. 

חודשים ייקח חלק במעשי חבלה.  3שתינוק בן רבה סבירות 
  שעות". 9-זמן הטיסה בין מנצ'סטר לאורלנדו: פחות מ

  )19.4בלונדון,  "קלרין"לונדיקס, כתב העיתון הארגנטיני  (גוסטבו
  

  
  

    מכתבים
    למערכת

 

  מה שכחו במשרד הביטחון
לאחרונה ציין אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י)      

אם ניתן לכנות "פעילות"  –במשרד הביטחון עשור לפעילותו 
החזקת עובד אחד או שניים שיהיו אחראים על אכיפת החוק 

  מדינות.  130-אלף רישיונות לכ 400-לגבי כ
בפועל מדובר באגף שעוסק פחות בפיקוח ויותר בקידום      

האינטרסים של סוחרי הנשק הישראלים. באירוע לציון חגיגות 
ציגה את השיקולים ההעשור, ראשת אפ"י החדשה, רחלי חן, 

לאישור ייצוא ביטחוני: "ביטחון לאומי", "מדיניות חוץ", 
"התחייבויות בינלאומיות", "סיוע לקידום הייצוא הביטחוני", 

היא שכחה "בטעות" לציין בין השיקולים לאישור ועוד. אך 
   .ייצוא ביטחוני, גם זכויות אדם

  

  עו"ד איתי מק
  ירושלים

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/ עובדים   
 

  

בחירות בחד״ש 

  הסתדרותל
  

חברי מק"י, פעילי חד"ש ושוחרי שלום, שוויון ודמוקרטיה     
  מקצועיות הקרובות.-נקראים להשתתף בבחירות האיגוד

  

   16.5הבחירות להסתדרות המורים, 
ביום ג',  תתקיימומהבחירות לוועידת הסתדרות המורים     

16.5.  
ערבית -בבחירות אלה מתמודדת רשימת חד"ש היהודית    

בראשות מואפק חלאילה ברמה הארצית וכן מתמודדות 
  רשימות חד"ש ברמת הסניפים.

האותיות של רשימת חד"ש בבחירות להסתדרות המורים הן     
  .רפרפרפרפ

  

  23.5הבחירות להסתדרות ולנעמת, 
הבחירות לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמת וכן לוועידות     

  .23.5המרחבים של ארגונים אלה יתקיימו ביום ג', 
בבחירות להסתדרות מתמודדים מועמדי חד"ש במסגרת     

מפלגתית "עוגנים" בראשות אבי ניסנקורן, -הרשימה הרב
  ענ.ענ.ענ.ענ.שהאותיות שלה הן 

  

דחיל דחיל דחיל דחיל ) הדגיש 26.4של "זו הדרך״ ( 16בריאיון לגיליון     
אני רוצה , שנבחר לראשות רשימת חד"ש להסתדרות: "חאמדחאמדחאמדחאמד

עם מספר מפלגות, יחד לציין שאנחנו אמנם ברשימת עוגנים 
אנחנו לא הייחודי שלנו. לשמור על האופי  נמשיך אבל אנחנו

, של רשימה זו בכל נושא רואים עין בעין עם ההנהגה
בהסכם בינינו. אנחנו שומרים על עצמאות  כלולה עצמאותנוו

  . "אידיאולוגית וארגונית –בהסתדרות 
בבחירות לנעמת מתמודדות נציגות חד"ש במסגרת     
מפלגתית "עוגנים" בראשות גליה וולך -רשימה הרבה

  .ענענענענשהאותיות שלה הן 
 ), מכהנים נציגי חד"ש2012בעקבות הבחירות הקודמות (    

מרחבי נצרת בהסתדרות  :מרחביםשורה של בראשות 
ובנעמת, מרחבי המשולש הדרומי בהסתדרות ובנעמת ומרחב 

לשמור ולחזק מאמץ משקיעה חד"ש  הגליל המרכזי בנעמת.
 .מרחביםמעמדה באת 

  

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, 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 150באמצעות תרומה של המשלוח 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

 רשות את סגרה הימין ממשלת

  שעה של בהתרעה השידור
  

  

 של מבט מהדורת האחרונה בפעם שודרה במאי 9-ב     
 המהדורה של שידורה לאחר שנים  49 ,הראשון הערוץ

 התחילו ,)15.5( ב׳ ביום ,יותר מאוחר ושבוע ,הראשונה
 שידורי הפסקת על ״כאן״. הציבורי השידור תאגיד שידורי

 דוד הפרופסור ,הרשמי הנכסים כונס הודיע השידור רשות
 בוועדת מסר ההודעה את .השידור רשות מפרק המשמש ,האן

 בתאגיד הדנה הציבורי השידור לחוק המיוחדת הכנסת
 .החדש השידור

 הקרוב שני וביום נפל הפור"ש כיוון כי ,הסביר האן מפרקה    
 להתחיל לתאגיד לעזור העת יעההג ,התאגיד שידורי יחלו
 עברו לתאגיד שהתקבלו הרשות עובדי ןמבי אלה ר״.לשד

 .פוטרו היתר כל ברשות. השידורים סיום למחרת בו לעבוד
  .נמסר טרם הסופי המפוטרים מספר

 

 
 מהדורת מבט האחרונה (צילום מסך)

  
 בדמעות חתמו האחרים ועובדיו הראשון הערוץ עיתונאי    
 אחימאיר יעקב הוותיק העיתונאי .האחרונה מבט מהדורת את

 .להיפרד לנו נתנו לא .חמור קבורת אותנו קברו״ :בשידור אמר
 ת.הזא הממשלה על קלון אות זה .הזה המהלך את מבין לא אני

 לך מודיעים ?משנים יום שכל החלטות מקבלת היא ככה
 ,אנחנו מה ?האחרונה מבט מהדורת שזו לפני שעתיים
  ?״.פושעים

 שנייה לקריאה להביא אישרה בכנסת המיוחדת הוועדה    
 השידור תאגיד את לפצל שנועד לחוק התיקון את ושלישית

 ,הקואליציה ויו״ר הוועדה ר"יו .נפרד חדשות תאגיד ולהקים
 סגירת מהלך את בנוקשות שביצע ,מהליכוד ביטן דוד כ"ח

 העובדים. פיטורי ועל הסגירה על תנין דמעות שפך הרשות,
 הראשון מהרגע שתמך הציוני), (המחנה כבל איתן כ"ח

 האחרון ברגע כאשר עמדתו על לחפות ניסה ,הרשות בסגירת
 עצמו. הסגירה מאירוע הסתייגות להביע 'נזכר'

 תנגדהש המשותפת), הרשימה (חד״ש, חנין דב כ"ח    
 עובדי עם הלב" :לעובדיה מרא ,הרשות לסגירת בעקביות

 הפסקת על שקיבלו הפתאומית שההודעה השידור רשות
 בדרך אחרון שלב היא המהדורה לפני שעתיים השידורים

 נלחמתה ,מעצורים חסרת ממשלה אותם ההוליכ הבש ייסורים
 רשות נגד גם ,עובדיםה נגד וגם הציבורי השידור נגד גם

 שידור לעשות המאמץ על לכם תודה .התאגיד נגד וגם השידור
 בלתי ובתנאים מתקפות תחת גם טובה ועיתונות ציבורי

  ״.אפשריים
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מודל חופשת הלידה 

כלי אמיתי  –השוודי 

  לקידום שוויון מגדרי
 

 

 ,מגדרי ולשוויון האישה מעמד לקידום הוועדה     
 הרשימה ,ש"חד( סלימאן-תומא עאידה כ"ח בראשות

 ניתן וכיצד השוויונית ההורות בנושא )9.5( נהד ,)המשותפת
 שבדיה שגריר בהשתתפות התקיים הדיון .זה למצב להגיע

 ,לידה חופשת לנושא שבדי ומומחה נסר מגנוס קרל  בישראל
 תערוכת עת באותה הוצגה הוועדה באולם .לופגרן ניקלס

 בעת שבדים אבות המתעדת ״שבדים בות״א הצילומים
  .בהורות השוויון נושא המחשת לצורך זאתו ,הלידה חופשת

 האחרונות בשנים״ :ואמרה הדיון את פתחה הוועדה ר"יו    
 ובציבור בכנסת ,שוויוניתה הורותה נושא ויותר יותר עולה

 אנוש הדעה על חולק ינוא יששא חושבת אני .כללי באופן
 יודעים גם אנחנו עת באותהו ,נויילד בגידול רב תענוג חשים

 הכי המבחן .והתלבטויות דילמות ,קשיים בהרבה כרוך שזה
 .טובה דוגמא לתת ,לערכים הילדים את לגדל זה בחיים קשה
  ה״.הור כל שמלוות שאלות אלה

 חוק בהצעות כים"ח של יוזמות על רק להסתמך אפשר אי"    
 מוטלת מוסדותיה כל עלו המדינה על  .הנושא םודיקבו
 זה בתחום מתקדמים אנחנו לאן כוללת ראיה ליזום אחריותה

 מטפחתה כוללת גישה להיות תחייב וז .לעשות צריך ומה
 צריכים אנחנו מה הוא: היום שלנו הדיון נושא להן .שוויון

 םודילק המתאימה התשתית את ליצור באמת כדי לעשות
 .ה״גווני כל על הישראלית בחברה שוויונית הורות של תפיסה

 ממנו יםמבקש ישראלים הוא כי לוועדה סיפר נסר השגריר    
 לגבי שבדיה של הייחודי המודל את להסביר ותקרוב לעיתים
 אצלנו הלידה חופשת״ .הסובבים והתנאים ,הלידה חופשת

 הימים .מהשכר  80% מקבלים רובם על יום, 480 לש היא
 חייבם מהם  90 לפחות אך ,ההורים בין שווה לחלוקה ניתנים

 תערוכה היום תנויא יש לשמחתי .הורה כל ידי על להילקח
 את וכן ,חופשה של שנה חצי לפחות שלקחו אבות המראה

 .השגריר אמר ״,לופגרן מר ,המומחה
 הן שיישמנו המודל של התוצאות״ :בירהס לופגרן    

 עםו ,העבודה בשוק משתתפות בשבדיה מהנשים  80% שמעל
 ונמצא  הגבו ,לאישה הילדים מספר ,הפוריות ממוצע ,זאת

 הייתה עוד 70-ה בשנות .האחרון בעשור מתמדת בעליה
 בהובלה בעיקר ,עלתה היא השנים עם אך ,וםי 80 של חופשה

  וקבעו  הקהל   דעת   את    הקדימו    אשר    ,פוליטיקאים    של

 

 מיליון והי דעו 90-ה בשנות .העלאה כל דרושה מציאותשב
 שלא כך כדי עד קטן מספרן והיום ,בשבדיה בית עקרות נשים

 אם מס הטבת ההגהונ אף 2008-ב .כקבוצה אליהן מתייחסים
 זה אך ,ההורים בין לחלוטין שוויוני הוא הלידה חופשת ניצול

 על בהחלטה העיקרי אינו הכלכלי השיקולש נראה :הצליח לא
 %27 מנצלים יםשגבר הנתונים מראים כיום .הלידה חופשת

  ״.%73 - ונשים חופשהה ימימ
 שבדיה לשגריר הודתה ,סלימאן-תומא כ"ח ,הוועדה ר"יו    

 העזרה ועל התערוכה בהבאת העזרה על לבישרא
 אני היום הדיון בעקבות״ :הדיון את כמהיסו ,לופגרן בהגעת

 וכי ,כוללת ארצית מדיניות להיות שחייבת יותר עוד משוכנעת
 ,ברורות מטרות עם כוללת תכנית להכין חייבת הממשלה
 חברתי לשוויון משרד לראות רוצה הייתי .זה את ולהוביל
 לחקיקה חכותל ולא ,כזו תכנית לקידום הרשות עם מתפקד
 ״.ופרטנית פרטית

 לחשיבות הממשלה במשרדי הבנה לראות רוצה הייתי״    
 בשינוי וגם התנאים בשינוי גם ,התחום בקידום שלהם העשייה

 בשוק מהותי בשינוי בעיקר אבל ,חברתי-יתהתודע מצבה
 באופן העבודה ודפוסי מיקום ,שעות על לערער צריך .העבודה

 את שיאפשרו ותשתיות ,בשכר שוויון גם כמובן צריך .כללי
 השטח .לפעוטותו לתינוקות יום מסגרות כמו השוויון יישום
 המדינה ובשבדיה ,קיים והצורך השינוי את רוצה שהוא אומר
 .סלימאן–תומא כ"ח הדגישה ״,עצמה על זה את הלקחו יזמה

  

  

  האסירים עם בהזדהות רעב שבת עודה
 שבת  (חד״ש) עודה איימן כ"ח ,המשותפת הרשימה ר"יו    

 בכיכר שהוקם ,מחאה באוהל רעב שביתת )11.5( יום במשך
 אני״ .הפלסטינים האסירים עם בסולידריות ,בנצרת המעיין

 לאות המעקב וועדת שארגנה רעב שביתתב משתתף
 .אמר - ״הפוליטיים האסירים עם סולידריות

 נכלאו פלסטינים אסירים אלף 800״ :עודה כ"ח לדברי    
 חשוב .1967-ב הכיבוש תחילת מאז ישראלים כלא בבתי

-ו הכלא בבתי פלסטינים ילדים  300 ישנם כי ידעו שאנשים
 דרישות״ ״.משפט ללא מנהלית עצורים פלסטינים 700

 לעמוד והלאומית המוסרית וחובתנו צודקות האסירים
 .הדגיש ״לצדם

 בארין'ג יוסף ר"ד כ"ח בשם פנה עדאלה שמרכז יצוין    
 הכנסת, של המשפטיים ציםליוע המשותפת) הרשימה (חד״ש,

 כ"לח יאפשרו כי בדרישה פנים לביטחון והמשרד שב״ס
 כ"ח .ברגותי מרואן הרעב שובת האסיר את לבקר בארין'ג
 בקשות שלוש האחרונים השבועות במהלך הגיש בארין'ג

 ובתשובה בשלילה נענו בקשותיו אולם ,ברגותי את לבקר
 .המפגש את מאשר לא ס"השב לפיה לקונית

 אף חשוב בארין'ג כ"ח של ביקורו כי ,נטען עדאלה בפניית    
 ניםהפלסטי האסירים של הרעב שביתת רקע על יותר

 של והפיזי הבריאותי מצבם״ :באפריל 17-ב שהחלה
 ן,החיצו מהעולם מוחלט כמעט באופן םהמנותקי ,האסירים

 נוקט הסוהר בתי ששירות בזמן ,ולהחמיר להידרדר ממשיך
 ".ענישתיים וצעדים סנקציות נגדם

 אצל לבקר בקשותיי כל דחיית" בתגובה: אמר בארין'ג כ"ח    
 כנסת כחבר שלי הפוליטית בפעילות קשה פגיעה יאה ברגותי

 אהי האסירים שביתת כי ספק אין .הפרלמנטרית יובחסינות
 ציבור כנבחר מתפקידי וכי ,רבה ציבורית חשיבות בעלת סוגיה
 ולפקח זה בנושא התנהלותם ואת השב״ס מדיניות את לבחון
 אסירים אצל ביקור באמצעות השאר בין וזאת ,ןעליה

 ״.רעב שובתיםה
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   'שותפות'ועכשיו...  'רפורמה', לאחר מכן 'הפרטה'פעם קראו לזה 

ליברלית מתכננת את המכה הבאה-הממשלה הניאו
  

  אפרים דוידי מאת

אגף החשב הכללי ואגף התקציבים באוצר בשיתוף משרד     
 ראש הממשלה החלו לגבש בשבועות האחרונים תכנית

ד שקל מיליאר 20עד  15 אסטרטגית רב־שנתית להשקעה של
מיליארד שקל שכבר  23בשנה בתשתיות פיזיות, זאת נוסף ל־

). עוד עולה 7.5ך פורסם ב"כלכליסט" (כ ,2017תוקצבו ל־
מהידיעה כי רוב הפרויקטים יבוצעו וימומנו בשיתוף המגזר 

בע קרן המט בחום יםציממלזו טה שיעל י. הפרט
"שותפות  ים אותהמכנהם הבינלאומית והבנק העולמי ו

  .PPP הן עסקית" וראשי התיבות שלה באנגלית-תציבורי
  

התכנית תכלול ארבעה סוגי תשתיות: אנרגיה, מים,     
תחבורה ציבורית ותעשיות ביטחוניות. עם זאת, במשרד ראש 
הממשלה מבקשים להוסיף לרשימה את תחום התשתיות 

 .בניית כיתות לימוד, גני ילדים ובתי חולים ―החברתיות 
תכנית רב־שנתית שתעניק ודאות לכל המטרה היא לגבש "

המגזרים שיהיו מעורבים במהלך: ממשלה, חברות תשתיות, 
קרנות וגופים מוסדיים  ,חברות בנייה, חברות הנדסה, בנקים

   ", נמסר ב"כלכליסט".הן בארץ והן בחו''ל –
בניית התשתיות של  ההפרט משמעות התכנית ברורה:    

בונות ומפעילות את חברות פרטיות  . לפיה, הממשלתיות
התשתיות, והמדינה משלמת להן לאורך שנים באמצעות 

(ר'  תחנות הכוח הפרטיות - דוגמא לכך .רכישת שירותים
מו גופים פרטיים והמדינה קונה י, שהקידיעה בעמוד זה)

הפרויקטים של משרד נסללים יום בר המהם חשמל. כ
ידי חברות פרטיות, אך  משרדי ממשלה ב ברבםהתחבורה 

. משרד ראש הממשלה, יחד עם טרם אימצו אותה אחרים
של  ההפרטההאוצר, מנסים להנחיל בימים אלה את תרבות 

בנייה של  :ציבוריות למשרדי הממשלה האחריםהתשתיות ה
רווחה  שירותי תספקה, מעונות יוםוכיתות לימוד, בתי חולים 

  .ועוד
  

העורכת של "דה מרקר", מירב ארלוזורוב, אצה רצה     
יוסרו ): "באוצר סבורים שכך 8.5שבח את השיטה וכתבה (ל

שני החסמים הגדולים המונעים את הגידול בהשקעות 
יכולת ביצוע עלובה של הממשלה ומגבלת  ―בתשתית 

תקציב. בסופו של דבר, התוצאה צפויה להיות גידול 
  . "משמעותי בהיקף ההשקעות בתשתיות

  

ת כהונתנופה ב השיטה אולי חדשה בישראל, אבל קיבלה    
ממשלתו של טוני בלייר (שהמציא את ה"ניו לייבור" 

 הלאחר ממשלת תאצ'ר השמרנית שהפריט , וזאתהבריטי)
מסווה של אותה בלהפריט, אבל  המשיךכמעט הכל. בלייר 

  עסקית". -"שותפות ציבורית
  

השיטה  ללא ביוזמת קרן המטבע והבנק העולמי נוסתה     
ברחבי אמריקה  הרחב רמבחינת הציבו הצלחה יתרה

כך הופרטו מגזרים גדולים בשירותי הרווחה  .הלטינית
  מערכת הבריאות בפרו.  מוופעילויות הממשלה, כ

  

השיטה כה טובה לבעלי ההון המקומיים והזרים שאף      
הקימו "מכוני מחקר", שדולות ומימנו מחקרים רבים 

  ק. באוניברסיטאות על מנת לבסס את צדקת דרכם... אל הבנ
הממשלה לעשות שימוש  חדלה גםיחור אופייני, עתה, ובא    

הגורם חלחלה לחלק לא מבוטל של  ,במונח "הפרטה"
   עברה 2011מאז המחאה החברתית של  .העובדים והאזרחים

  
מאמצת ול"רפורמות" (האם יש איש המתנגד לרפורמות?) 

  "שותפות". זו אותה גברת, אבל בשינוי אדרת.העתה את  
  

  בית הדין לעבודה  - 'מידתיות'

  שם מקלות בגלגלי המאבק
  

טת רקע הפר- עובדי חברת החשמל רשאים לשבות על    
נשיא בית הדין הארצי לעבודה, ) 4.5(קבע - משק החשמל 
מותנה  קיום שביתהפסק הדין נכתב שב יגאל פליטמן.

פליטמן ציין, כי חוק משק  "מידתיותה ואופן מימוש".ב
, אך מאז לא גובשה תכנית 1995נת החשמל התקבל בש

רפורמה לחברת החשמל תוך היוועצות עם ארגון העובדים, 
היוועצות הנחוצה לאור השלכותיה של ההפרטה על תנאי 

ממשלת הימין עבודתם וביטחונם התעסוקתי. זאת, למרות ש
מייצור החשמל לידיים פרטיות. במצב זה,  30%כבר העבירה 

כפי שפסק בית הדין  –בות הוא קובע, מותר לעובדים לש
, 2014האזורי לעבודה בחיפה. פסק דין זה ניתן עוד בשנת 

בית הדין הארצי קיים דיונים רבים במטרה להביא להסכמות 
 אך ללא הצלחה. –בין המדינה לעובדים 

עוד הזכיר פליטמן, כי לפני חצי שנה הודיעה המדינה     
בגז ובאנרגיות כל ייצור החשמל  ןלבית הדין על תכניות לפיה

מתחדשות יהיה בידיים פרטיות, בעוד חברת החשמל תמשיך 
להפעיל רק תחנות כוח פחמיות כגיבוי. הדבר מחייב 

 5,000 ;לדברי המדינה 2,000פיטורים של עובדים רבים (
העובדים גם מעלים חשש לפגיעה  .לדברי העובדים)

באיתנות הפיננסית של החברה. ברור שבמצב זה, הוא 
על המדינה לגבש את הרפורמה תוך מו"מ עם  הדגיש,

  העובדים, ולא לנהל אותו רק בדיעבד.
פעם נוספת ובדיוק השופט יגאל פליטמן, דחה יצוין ש    

על  שהוכרזההשביתה לעובדי הנמלים  אישור, באותו יום
רקע מדיניות הממשלה להפרטת נמלי הים. החלטה קודמת, 

י כתאריך בו במא 5-מתחילת חודש אפריל, קבעה את ה
בית הדין לדון בהיקף הצעדים הארגוניים שיותרו  יתכנס

לעובדי הנמלים, אחרי שהמשא ומתן בינם לבין המדינה 
להותיר  נקלע למבוי סתום. בסופו של דבר, הורו השופטים

במאי ולשלוח את הצדדים  22- את צו המניעה על כנו עד ל
יון במאי צפוי להתקיים ד 21-פעם נוספת למשא ומתן. ב

נוסף על "מידתיות הצעדים הארגוניים שיותרו במידה ולא 
  .תהיה התקדמות נוספת"

גם בנמל המופרט הבודד בישראל, נמל אילת, העובדים    
מאז וכי עבודה בשנתיים האחרונות (הכריזו על שני סכס

ל פגיעה בזכויותיהם. ההנהלה מיהרה להגיש בשההפרטה) 
ש זכות השביתה. בקשה לבית הדין כדי לאסור את מימו

"להסתדרות תקום זכות כי בתחילת החודש החליט בית הדין 
לנקוט בצעדים ארגוניים בכפוף לכללי המידתיות". מהם 

  אותם כללים? לבית הדין פתרונות.
ר את זכות השביתה יבהיעדר חוקה או חוק יסוד המסד    

, ובעקבות בישראל כזכות בסיסית של כל ציבור עובדים
ונות השבות ומזכירות "מידתיות" בנקיטת הפסיקות האחר

האם זכות השביתה   :השאלהנשאלת צעדים ארגוניים, 
  קיימת בכלל בישראל?
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 ישראל וסעודיה משסות את טראמפ באיראן (איור: לאטוף)

  דונלד 

 איש ערב
לקראת ביקורו של נשיא 

 ארה״ב במזרח התיכון
 

אבישי ארליך מאת  
 
 

בפרשת  נרחבותתונות האמריקנית עוסקת השבוע יהע    
 מפ.אטרהנשיא  החלטתב , ג'ימס קומי,FBIפיטורי ראש 

לפתיחת תהליך  פרשה זו עלולה להתפתח לממדי 'ווטרגייט'.
של הנשיא  תהליך הדחהבבספק, אף , ואולי ,קונגרסבחקירה 
מפ אין עומד מידע שערורייתי על  טרי. בבסיס הענהחדש

אל מול ת לחיץ וסחיט להיו ול גרוםהעשוי ל ,והקשורים אליו
לעומת זאת, מצפים, בשבוע הבא, לביקור , בישראלהרוסים. 

שיתחיל, מכל תחילת כהונתו, מפ מאז אהחוץ הראשון של טר
מפ יקפוץ אהמקומות בעולם, דווקא בסעודיה ובמפרציות. טר

בוותיקן  יםקצרצר יםמשם לביקור ,ליום אחד גם לישראל
  ובמטה נאט"ו בבלגיה. 

  
  מעורבות צבאית גוברת

(בליכוד ובבית היהודי) שמחכים לטרמפ יש בישראל     
 .אינם רואים בו את הגואל שראו בו אמש כברכברכברכבר כי ,בעצבנות

מושיע שיתניע מחדש מו"מ עם לפתע (במחנה הציוני) גילו בו 
הרשות. צריך להנמיך ציפיות, לשים את הביקור בפרופורציה 

מפ יתקיימו אביום שיתחיל מסעו של טר אחרת. למשל,
קור בהקשר רחב ילהבין  את הב ובשח). 19.5ן בחירות (אבאיר

זה  וגם, טורקי-סורי-רוסי-קיאעיר-ניאאיר-הרבה יותר: סעודי
  ישראל והפלסטינים. של

    
מאז עלה טרמפ לשלטון הגבירה ארה"ב את נוכחותה     

ק, אעיר ופעילותה הצבאית באזורנו: מאפגניסטן דרך תימן,
מעריכים שצמצום מצבת  מפאועד לוב. יועצי טר ירדן ,סוריה

 את פשרהממשל אובמה א דייב יםאיהכוחות האמריק
 ,וכוחות הקשורים בהם ,ניתאאירהרוסית והפעילות ההרחבת 

עכשיו  ש.ידה ודאעאקע-אל ן,אוכן את פעילות הטליב
בדבר הסכמים  לשנים רבות ים לחדש אמבקשים האמריק

שלהם באפגניסטן, בעיראק, נוכחות צבאית  נרחבת 
  .בג'יבוטי, בלוב ועוד

הביקור בערב הסעודית תוכנן עם נסיך הכתר ושר ההגנה     
הסעודים  ן.אהסעודי הצעיר והמיליטנטי מוחמד בן סלמ

שבה  ,ים למלחמתם בתימןאמנסים לרתום את האמריק
ים השיעיים, משמרות תהסתבכו ושבה מעורבים, לצד הח'ו

 ,יתאיקכדי להשיג מטריית הגנה אמר ניים.אמהפכה איר
של טריליון דולר מוכנים הסעודים להשקיע במיזם ענק 

של את הצמיחה  האיץהאמור ל, לחידוש תשתיות בארה"ב
 100-כלכלה האמריקאית. סעודיה מוכנה גם להשקיע כה
מיליארד בעשור הקרוב) בקניות נשק  300ליארד דולר (ימ

התימנים ליון ימ 25מתוך  17-בארה"ב. בינתיים סובלים כ
  מבחינות על אזרחים. -הפצצות בלתימרעב וחרפת מ

ינת בהגברת הלחץ יסעודיה, כמו ישראל והמפרציות, מעונ    
תכנית הטילים  במטרה לבלום אתנים אי על האיראהאמריק

שיפור היחסים עם המערב והסרת האמברגו  הבליסטיים שלה.
כוח בין הרפורמיסטים והשמרנים בבחירות יבין מוקדי הוו םה

ן. נושא הסכמת ישראל לתכנית השלום הערבית יעלה אבאיר
ו חלק בגם הוא במסגרת הדיונים בסעודיה ובמפרץ. יש לראות 

הארכיטקטורה של המזרח  גבימעסקה סיבובית גדולה יותר ל
 התיכון.

  
  בסוריה המדממתובינתיים 

הפצצת שדה תעופה של  באמצעותמפ אבסוריה התערב טר    
מוש בגז יתגובה על השב הלכאור, הצבא הסורי בטילי שיוט

על חימוש בנשק  ארה"ב הנגד אזרחים. בשבוע שעבר הודיע
 מיליציות הכורדיות בצפון סוריה. הרוסים,ה - YPGכבד של 

, דולייצב את משטר אסשעדיין מקווים לצמצם את הלחימה 
ארבעה אזורי חייץ לשם יוכלו לזרום בסוריה מנסים ליצור 

שתפות פעולה עם הרוסים ברעיון ן מאפליטים. טורקיה ואיר
קר בארה"ב יהאזורים המוגנים. שר החוץ הרוסי לברוב ב

 ,ישראל וירדן ,לקבל את תמיכתה ותמיכת בעלות בריתה
רמת הגולן. על גבול ון שבמסגרתו יוצבו חיילים רוסים רעיב

אום ית מצפון לגבול הירדני. אמור להיות מוגדראזור דומה 
של רמטכ"ל לא מכבר קורו יכנראה תכלית ב יהה זהעמדות 

י בישראל ובירדן. לישראל יש אינטרס אהצבא האמריק
ד והיא אך אין לה אינטרס בייצוב אס ,וסיםאום עם הריתב

  ינת בחלוקת סוריה.ימעונ
אמור לבקר אצלו  ,גיחת החוץ שלול ייצאמפ אשטר לפני    

ה: הן ארדואן, לטורקיה יש בטן מלאה על ארה"ב ועל אירופ
שלטענת ארדואן  ,פתוחאללה גולאן ו שלאי הסגרת לבש

עם  הןיחסי לוהן בש ,סיון ההפיכה בטורקיהיאחראי לנ
ארדואן ש ,קאה בעירהפשמרגעם בסוריה ו YPGשל הכורדים 
  .PKK-בטרוריסטים הקשורים ם מכנה אות

 תפשהנחמפ ומדיניותו אלנו אין שום אשליות לגבי טר    
גזוגים כחזרה למדיניות מעורבות יוהזחשרת הציוצים למבעד 

בות עם הכוחות כית נרחבת ושת"פ חסר עאצבאית אמריק
מפ תסבך את אבעולם. מדיניות טרריאקציוניים ביותר ה

  .באזור שלום ןישכישראל בסיכונים גדולים מבעבר ולא ת
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  אני סלבדור איינדה ינרודה והנשיא הסוציאליסטי הצ'ילפבלו 

  (צילום: אל סיגלו)
  

  

  הסרט "נרודה" יצא לאקרנים

  לא היההיה... או 
         

הוא שאף  ,שעברשבוע סרט "נרודה", שיצא לאקרנים בה     
נאלץ נרודה,  1948אכן קרה. בשנת עוסק במקרה שבדיוני, 

הקומוניסטית, להימלט  אז סנטור בצ'ילה מטעם המפלגה
בלש משטרה הימני. מכאן מתחיל הבדיון:  מזרועות השלטון

למלא אחר הוראותיו נחוש ברנאל) גאל גרסיה השחקן (
 .יוצא למרדף, .גבריאל גונזלס וידלה האישיות של הרודן

הבלש , וברחבי צ'ילה נרודה משאיר לו סימנים בכל תחנה
האגדה, אדם וה, נרודהמנסה להבין למה התכוון המשורר. 

  . נמלט לארגנטינה והבלש מוצא את מותו בניסיון ללכדו
סרט בדיוני  מוקרןאין זו הפעם הראשונה שבישראל     

התוודעו  1994בשנת . 1971-העוסק במי שזכה לפרס נובל ב
נרודה כשהוקרן הסרט האיטלקי המרגש לם צופיהרבים מ

התרחש מספר על אירוע בדיוני ש"הדוור" "הדוור". הסרט 
 –, בתקופת גלותו הפוליטית באיטליה של נרודה 1952-ב
  .כן התרחשה במציאותאכשלעצמה ר שא

בשם ריקרדו אליעזר נפתלי  1904-פבלו נרודה, שנולד ב    
מחווה  –(שם העט  14רייס בסואלטו, החל לכתוב כבר בגיל 

כבר  20בגיל  .יאן נרודה) 19-למשורר הצ'כי בן המאה ה
, שנחשב שירי אהבה ושיר אחד מיואש" םעשריפרסם את "

הספר פורסם  .עד היום לספר השירה המתורגם ביותר בעולם
  .)2009( בעברית בתרגומה של טל ניצן בהוצאת קשב לשירה

נגד המשטר, נאום נשא נרודה בסנאט הצ'יליאני  1948-ב    
ופרס הוכרז על ראשו. הוא נמלט מהמדינה  "מבוקש" וגדרה

(בין השאר גר באיטליה, שם קיבל מקלט) ושב אליה רק 
 מועמד לנשיאות צ'ילה שיגכעבור שבע שנים. בהמשך ה
, אך הסיר אותה כדי לתמוך מטעם המפלגה הקומוניסטית
נרצח  1973 רבבספטמ 11-ב .בסלבדור איינדה הסוציאליסט

-הפרו  הגנרל של    איתהצב   ההפיכה   תעבאיינדה 
  אוגוסט   אמריקאי

  

בספטמבר, מת  23-פינושה ופחות משבועיים אחר כך, ב
 נרודה בבית חולים.

  

  אירועי השקה ברחבי הארץ 

  שנות כיבוש 50ספר לציון ל
  

מושגים,  50ספרי נובמבר מזמינים להשקת האסופה "    
אינדקס מושגים, עדויות  –עדויות וייצוגים של כיבוש" 

וייצוגים ביקורתי שיצא לאור לקראת השנה החמישים 
 מושגים, שכתבו כותבים 50לכיבוש. את האסופה הכוללת 

ערך ישי  – 1967מכל שנה מאז  אחת ,עדויות 50- ו שונים,
הייצוגים בחרו וערכו מיקי קרצמן, דוד ריב  50את  .מנוחין

בהשתתפות הכותבים האסופה תתקיים, השקת  וישי מנוחין.
  באירועים רבים ברחבי הארץ. והאמנים

במאי,  23 ,ביום שלישיייערך האירוע בקריית טבעון,     
בחנות הספרים קרון הספרים, כיכר בן גוריון  ,19:30 בשעה

: רמי אלחנן (שכול), ד"ר טלי ושתתפידיוןבבמרכז מסחרי.  1
ית), נועה זילברשטיין (חינוך למיליטריזם), מרזוק חלבי (עבר

לימונה (מחבלים), מנחה: ד"ר ישי מנוחין (עורך האסופה, 
  שלטון החוק והגשת תלונות).

יתקיים אירוע ההשקה בירושלים  ,במאי 25 ,ביום חמישי   
. בדיון 6, בברבור גלריית אמנות, רח' שיריזלי 20:00בשעה 

: המשורר עמיר עקיבא סגל (יורים ובוכים), חגית טלו חלקי
אנחנו או הם?), ד"ר מאיה רוזנפלד  –נחלים עופרן (מת

  .מנוחיןישי (תנועה לאומית פלסטינית), מנחה: ד"ר 
, 19:00ביוני, בשעה  4 ,ביום ראשוןייערך האירוע ביפו    
 ,הקיפו העתי  ,10תיאטרון יפו, טיילת מפרץ שלמה ב

בהשתתפות: הסופר עודה בשאראת (ערביי ישראל, הטרגדיה 
שלי היא חלק מהטרגדיה שלכם), פרופ' עדית זרטל (סרבנות 
שמאל), עו"ד דן יקיר (מעצר מנהלי), ד"ר ענת מטר 
(אקדמיה ישראלית), מיקי קרצמן (אמן משתתף ועורך 

, מיד אחרי 21:00. בשעה ייצוגים), מנחה: ד"ר ישי מנוחיןה
"מחברות מהכלא" של עינת  נוסף: יתקיים אירועהדיון, 
כוללות מכתבים אישיים של  "הכלאממחברות "ויצמן. 

מתוך הכלא הישראלי. כרבע שנשלחו אסירים פוליטיים 
בתי הכלא של בו נכלא מהגברים הבוגרים הפלסטינים

למערכת המחשבות,  ייחודיתהערב יאפשר הצצה הכיבוש. 
ל הפרויקט הלאומי התקוות, הרעיונות והמאוויים ש

  .הפלסטיני
בועון "זו הדרך" האירוע בחסות השיתקיים בתל אביב    

בגדה השמאלית, רח'  ,20:00י, בשעה נובי 8 ,ביום חמישי
בר -בהשתתפות האדריכלית אפרת כהן ,70אחד העם 

, יפאדה), ד"ר מנוחין(ירושלים המזרחית), עסאם מח'ול (אנת
אפרים דוידי (כלכלת זיו שטהל (קרקעות), מנחה: ד"ר 

  כיבוש וקפיטליזם).
ביוני,  19 ,ביום שנייתקיים אירוע ההשקה בבאר שבע     

. 7מפגש (שלמה המלך -מועדון מולתקאב, 19:30בשעה 
בדיון ישתתפו: ד"ר חיים וייס (ארכאולוגיה ולאומיות 
בישראל), ד"ר מאיה רוזנפלד (תנועה לאומית פלסטינית), 

  .ת הימים), מנחה: ד"ר מנוחיןד"ר דן תמיר (מלחמת שש
במכון ייקבע בקרוב. הוא ייערך  בחיפהמועד האירוע      

לוחמי ע"ש אמיל תומא לעיונים פלסטיניים וישראליים 
סאם מח'ול יח"כ לשעבר ע שתתפוי דיוןב. 27הגטאות 

(אנתיפאדה), עו"ד יולי נובק (צה"ל: הצבא המוסרי בעולם), 
מן משתתף ועורך הייצוגים), נוגה קדמן (שב"כ), דוד ריב (א

  מנחה: ד"ר ישי מנוחין (עורך האסופה, חיסולים).
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 אביב בתל רבין בכיכר שתתקיים ההפגנל רחבה התגייסות    

 ,אזרחים .כיבוש שנות 50 ציוןל ,במאי 27 ,שבת במוצאי
 חדה בקריאה יחד יפגינו ומפלגות שלום תנועות ,ארגונים
 לא – מדינות לשתי כן ;לפחד לא – לתקווה כן :וברורה
 .למלחמות לא – לשלום כן ;תאח למדינה

 עם יחד ההפגנה בארגון משתתפתה ביחד, עומדים מתנועת    
 של קיץ להיות הולך זה :נמסר אחרים, וארגונים עכשיו שלום
 הרבה פה יש :הזה המקום על הבסיסית האמת והנה  ,מחאה

 אנשים מאשר ,משלום ושירוויחו שלום שרוצים אנשים יותר
 יקומו האלה האנשים וכשכל .הקיים המצב מהמשך שירוויחו
 בבית לשבת במקום אז .יקרה גם זה :עמדה לנקוט ויחליטו

 שניתן ובמקום ,ברשת תגובות ולכתוב מהמציאות מתוסכלים
 לצאת הולכים אנחנו הזה הקיץ – העתיד את לנו לגנוב להם

 השליטה את לסיים טוב יום הוא יום שכל להגיד ,גדול למאבק
 ״.שלום לנו ושמגיע ,פלסטיניםב הצבאית

 כדי זה את לעשות צריך" ד״:ביח עומדים״ב הדגישו עוד    
 שנוכל כדי ,איכותי חינם מחינוך ליהנות יוכלו שלנו שהילדים
 כדי ,ולנכים ותיקים לאזרחים בכבוד קיום להבטיח

 כדי ,לה שמגיעים התקציביםמ סוף-סוף תהנה שהפריפריה
 כדי ,שנתיים בכל מיותרות במלחמות ולהיהרג להרוג שנפסיק
 פה שנחיה בשביל זה את לעשות צריך .לפחד שנפסיק

  ״.ובשגשוג בביטחון
 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  וולסקה גריסבאך – ערגה
  

  )גרמנית עם תרגום לאנגלית( גרמניה, 2006
 

  תום שובלעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במאי 20"ש, מוצ

  , תל אביב70אחד העם 
  

  הדרך׳ ׳זו מערכת
 

  על מות אימוולמשפחתו אפרים דוידי עורך הראשי שולחת את תנחומיה ל
 

  טרכטנברג קלרה
 

 שלא תדע עוד צער

 

  (מק״י) המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 

  אימועל מות  דוידי אפריםו של אבלמשתתפת ב
 

 טרכטנברג קלרה
 

 ושולחת תנחומיה למשפחה

  
  

  
  הניצוליםהם שהמכונית המפוצצת ושלושת העצים הזקופים שרידי ציור של מריא אמן: 

  

 בת"א תערוכת ציורים

  מעזה מריא אמןשל 
  

שנה לנסיעתה הגורלית של משפחת אמן  11במלאות     
במכוניתה ברחובות עזה, במהלכה פגע במכונית טיל של 

אביב -צה"ל, תוצג במהלך יום אחד בגלריה בן עמי בתל
תערוכה של ציורי מריא, שהייתה אז בת חמש. מפגיעת הטיל 
במכונית נהרגו האם, הסבתא, הדוד ואחיה הבכור, ואילו מריא 

אנושות ונותרה משותקת מהצוואר ומטה. מריא נפצעה 
אושפזה בבתי חולים בארץ וזוכה בטיפולו המסור של אביה 

  חמדי.
למרות נכותה הקשה, למדה מריא אמן לפני שנים אחדות     

לצייר באמצעות מכחול שהיא מחזיקה בשיניה. בעזרת 
ציור על המלאי אור. המכחול יוצרת מריא ציורים צבעוניים 

אחרי  את הרכב אומרת מריא, שהוא מתאר תבה זוהכלול בכ
שלושת בני את  מסמליםשלושת העצים  , וכיפגיעת הטיל

  .המשפחה ששרדו
אלכס ליבק, הצלם הנודע חתן פרס ישראל, שהרבה לצלם     

בעזה, עיר הולדתה של מריא, יציג במקביל לתערוכתה 
  תערוכת צילומים של אנשים ומראות של העיר הכבושה.

-, תל12התערוכה תוצג בגלריה בן עמי (רחוב החשמל     
  . 18:00-12:00, בין השעות 20.5בשבת, יום אחד: אביב) 


