
 
  
  

  

 הכיבוש נשאר
ךשמנ מאבקאין אשליות: טראמפ הלך וה

אמפ, חלף וכפי ביקורו הבזק של נשיא ארה"ב, דולנד טר    
הלך אבל הכיבוש נשאר. והוא הנשיא שניתן היה לצפות: 

נשאר, בין היתר, בגלל תמיכתו של טרמאפ. יחד עם זאת אין 
עסקאות ענק למכירת  –לזלזל ב"הישגיו" של הנשיא הימני 

נשק אמריקאי למשטר הפונדמנליסטי הסעודי בהיקף של 
    .מיליארד דולר על פני העשור הקרוב 350

  

והשלום בין הישראלים והפלסטינים, עליו דיבר הנשיא      
הימני כ״עסקה״ שיש לסגור? נדמה שאין דבר רחוק יותר 
משלום מדונלד טראמפ, המלך סלמאן וראש הממשלה 

י בריתו עסוקים בעסקות אחרות עלבנימין נתניהו. הנשיא וב
  כאלה שיניבו עוד הרג ומלחמות במזרח התיכון.  –

  

תו של טראמפ, שעה שנפגש עם ראש הממשלה ביום הגע    
נתניהו, ערכו פעילי חד״ש הפגנה מול שגרירות ארה״ב 

. המפגינים, תחת הכותרת ״טראמפ הביתה!״אביב -בתל
סלימאן, דב חנין ועבדאללה -חברי הכנסת עאידה תומא

מערוף (חד״ש, הרשימה המשותפת), נשאו שלטים -אבו

רטיה״ ו״טראמפ ״פצצות לא מביאות דמוק :עליהם נכתב
   אותה מדיניות״. –וביבי 

 טראמפהפגנה: ״ביקור בסלימאן אמרה -״כ עאידה תומאח    
עמי האזור. כלל לעם הפלסטיני ול להזיקעלול להביא רק 

יטראלי בסוגיה יתה צד מגשר וניארה"ב מעולם לא הי
  .״הפלסטינית וגם לא תהיה

אנו מזכ״ל מק״י עאדל עאמר, שהשתתף בהפגנה, מסר: ״    
קוראים לממשלת ישראל לא להתיישר עם האינטרסים 
האמריקאיים, אלא לפעול למען האינטרס של העם הישראלי 

סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית  –והעם הפלסטיני 
 .צד מדינת ישראל״בעצמאית 
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 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
  ון של חזן: פשיזם כאן, שם ובכל מקוםהחז

גברת מארין לה פן, בעימות הערב אני מביע את תמיכתי "
        .למען בניית עתידה של צרפת" –בך, כמו גם בסיבוב השני 

  )3.5, ח״כ אורן חזן, הליכוד, בצרפתית בטוויטר(
  

  חזן ללא הפסקה
הקיצוני  "רק מארין לה פן מסוגלת לחסום את האסלאם

בצרפת בטרם המדינה הופכת למעצמת האסלאם הראשונה 
באירופה. על ישראל לחשוב על האינטרס שלה: מאבק 
בקיצונים. אני לא מתרגש מאלה הפוסלים את לה פן, כפי 

  .שלא התרגשתי מאלה שפסלו את טראמפ לפני שנבחר"
  )6.5, 10(ח"כ אורן חזן, ערוץ 

  
  
  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  בוקר שיגרתי בבית הדין הצבאי
ניצה ניצה ניצה ניצה ויוי צורי וויוי צורי וויוי צורי וויוי צורי ו צ'",צ'",צ'",צ'",טטטטוואוואוואווא- - - - ן של שתי פעילות "מחסוםן של שתי פעילות "מחסוםן של שתי פעילות "מחסוםן של שתי פעילות "מחסוםעדותעדותעדותעדות                

בית הדין הצבאי בכלא עופר שליד בית הדין הצבאי בכלא עופר שליד בית הדין הצבאי בכלא עופר שליד בית הדין הצבאי בכלא עופר שליד שנכחו בשנכחו בשנכחו בשנכחו ב    ,,,,אמינובאמינובאמינובאמינוב
 ::::2017201720172017במאי במאי במאי במאי     3333רמאללה, רמאללה, רמאללה, רמאללה, 

משפחות האסירים מגיעות למתחם עם  - למי שלא מכיר "    
סככה, שם נמצאים התאים בהם עליהם להפקיד את חפציהם, 

מוקראים השמות. השער נפתח, כל מי שקראו בשמו  ואז
עובר במגנומטר ונותן את תעודת הזהות לסוהר האחראי. 
לאחר מכן נכנסים לחדר אחר בו יש שוב מגנומטר, ואחר כך 

  לא מעט זמן. נמשך בידוק יחידני. התהליך 
היום הייתה התמהמהות נוספת בקריאת השמות והכניסה      

ם לכך שכשקראו בשמות של הייתה איטית. הדבר גר
העצורים/אסירים שהובאו לדיון באולמות השונים, רבים 
מבני המשפחות עדיין לא נכנסו ולא עברו את הבידוק, ולכן 
לא הספיקו להיכנס לאולמות ולפגוש את בן משפחתם. 
כשהגיעו בני המשפחות לחצר שאלו מיד אם קראו בשמות 

מן שהם לא אלו ואחרים. כשנודע להם שקראו בשמות בז
היו, הם ניסו לדבר עם הסוהרים והמתורגמנים ולהסביר שזו 

  חו והם חייבים לראות את יקיריהם.לא אשמתם שלא נכ
היו הרבה ניסיונות וגם אנחנו, שיכולות להיכנס לכל     

אחד לא האולמות, נשלחנו לעזור. ממה שראינו, אף 
  לא צלח.    מהניסיונות

היו מאוד קצרים בגלל העדר אין סוף הסברים שהדיונים     
המשפט הצבאי  יתשביתה מלאה בב[הם קיימו עורכי הדין 

הפלסטינים] מתוך הזדהות עם שביתת הרעב של האסירים 
וחיכו  ןלא שכנעו את המשפחות, שיצאו מוקדם בבוקר מבית
  כל כך הרבה זמן, שיש היגיון בשרירותיות המוחלטת. 

הדין אבל באו רק  עורכי כולם אמרו שידעו על שביתת     
כאב הלב  בשביל החמש דקות בהן יוכלו לראות את יקיריהם.

  .קשים מנשוא היווהכעס 

  

  זו חונטה צבאית –זו לא חלופה 
"אני מאמין שאנו צריכים להקים גוש מרכז חזק. אני מקווה 

  ".יצטרפונץ בני גו ן, גבי אשכנזי, אהוד ברקשבוגי יעלו
  )8.5"מעריב", מחנה הציוני, יו״ר האופוזיציה יצחק הרצוג, ה(

  

  טעם הימין
בשנתיים האחרונות הגישו חברי כנסת מהימין ארבע הצעות "

ובכולן הייתה  –חוק שנועדו לפגוע בעמותות השמאל 
נשיא  .'תרצואם 'בת מאחורי הקלעים תנועת הימין מעור

שהיה בעבר פעיל בולט בארגון  –י ועידת מרצ, אורי זכ
לחמה ולנסות לפגוע החליט לאחרונה להשיב מ – 'בצלם'

דש לרשם . וכך הוא פנה לפני כחו'אם תרצו'בחזרה בתנועת 
לחשוף את רשימת  'אם תרצו'העמותות וביקש שיכפה על 

מרשם העמותות מסמך מפתיע קיבל זכי  .תורמיה החסויים
, 'החברה המרכזית למשקאות, '2015מאוד המעיד כי בשנת 

 'אם תרצו'ה בישראל, העבירה לתנועת יצרנית קוקה־קול
או  'אם תרצו' לפי המסמך,אלף שקלים.  50תרומה של 

להטיל חיסיון על עצם ו ביקש 'החברה המרכזית למשקאות'
   ".התרומה

  )7.5("ידיעות אחרונות", 
           

    מכתבים
  למערכת

 

  צרפתבעקבות הבחירות לנשיאות 
פורסמה צרפת שלנשיאות  כתבה על הבחירותלבהמשך    

ות עליי להוד ,לדאבוני ,)10.5"זו הדרך" (של  17בגיליון 
 שתמךרוב מוחץ  נרשםשאצל החברים בשמאל בארץ 

 בחירותבסיבוב השני ה לשמאל הצרפתי להצביע בבקריא
  .מקרוןאל ונעמעבור 

חבריי  ,"הרע במיעוטו" קיםהרגשה שאיפה שלי יש     
ת". תומכי בשמאל יאוצו וירוצו להצביע הצבעה "אפקטיבי

מקרון בשמאל (המקומי) אפילו מוכנים להצהיר שהצבעה 
חובתנו הקדושה זו  אבל יא אמנם בזויה, עבור מקרון ה

 מקרון.  ליברלי, הבנקאי- המנהיג הניאו ורבעלהצביע 
יש בעיה בטיעון זה. לשמאל בצרפת יש מנהיג, ולא סתם     

תוצאה של  יתהמנהיג. הצלחת השמאל בסיבוב הראשון הי
ההנהגה ושל המנהיג שגיבש את הרשימה מחדש תוך כדי 

  התגברות על נטיות השמאל להתפצל ולהתפלג. 
? הוא מבין שאחרים לא הבינו מלנשוןלוק -ז'אןמה מבין     

את הדינמיקה שהובילה את רשימת השמאל להישגים 
 יםשמאל הלוקפלגי הניכרים. לי נראה שבמקום להילחם נגד 

, ישאלו החברים כיצד מתעלם בדוגמתיות חסרת תקווה
  מלנשון מצו חכמתם. 

 סבוררשימתו ותומכי מלנשון מכיר היטב את הצרכים של    
אפשר לטפח את אחדותה וכושרה דווקא על ידי בצדק ש

זאת הוא הבהיר כי "לא יחד עם הסירוב לרוץ לסייע למקרון. 
הצביע ולעולם לא יצביע" עבור המועמדת של הימין הקיצוני 

יה ישלמחנה "הרע במיעוטו" יש נטלי נראה פן. -להמארין 
הרבים מדים מהנוסחאות בלי להביא בחשבון את לחשוב ב

                                               .העקבי השונים של מאבק השמאלו
  

רראובן קמינ  
  גבעתיים

  

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   
 

 מבפנים:  דיווח
  

צריך להיראות  (לא) איך

 מאבק עובדים
 

 ,עיצומים שכלל עבודה סכסוך לאחר    

 של מענק לקבל קארד לאומי עובדי הצליחו

 ביותר הטובה התוצאה זו האם ש״ח. מיליון 26

 שאלה שזו מסתבר להשיג? יכלו שהעובדים

   הועד יו״ר מבחינת מיתילגיט לא

  
  קפולניק נאור מאת

  
 של למהלך ,קארד לאומי עובדי ,וניצא האחרון אפריל בסוף    

 לחלק ההנהלה סירוב בגלל נחוצים היו העיצומים עיצומים.
 הלחבר (שהכניסה אירופה ויזה מכירת לאחר מענק לעובדים

 סכסוך בעקבות ש״ח). מיליון 350-מ יותר לאומי, בנק האם,
 מענקים לעובדים חולקו העיצומים, וכאמור שהוכרז, העבודה

 בעיקר העובדים, רוב עבור ש״ח. מיליון 26 של כולל בשווי
 .טובה בבשורה כמובן מדובר ,ךנמו םשכש האל

  

     

 
 והועברו העולמית ויזה לחברת נמכרה אירופה ויזה החברה     

 לאומי, כך החברה. של המניות לבעלי שמנים מכירה מענקי
 למיליארד קרוב מהמכירה קיבלו כאל וויזה הפועלים בנק

 האשראי חברות שעובדי בעוד אך ).16.06.21 מרקר, (דה ש״ח
 הנהלת המכירה, בגין מענקים קיבלו וישראכרט כאל ויזה

 בגין מענקים לעובדים להעביר כאמור סירבה קארד לאומי
  .עבודה סכסוך שהוכרז עד המכירה

 מצד רחבה תמיכהב זכו קטושננ הארגוניים הצעדים    
 .מלאה כמעט הייתה ההיענות שהושבתו במחלקות .עובדים

 .מעמדתה ההנהלה את להזיז מצליחים היינו לא זו תמיכה בלי
 המענק מתוך %7 הוא דבר של בסופו שהועבר הסכום

 כפי המענק, מגובה %10 תחילה דרש הועד ללאומי. שהועבר
 לחזור חשוב ).30.4 ,"ראשון דבר"( ישראכרט עובדי שקיבלו

 שום מקבלים היינו לא העובדים התארגנות ללא כי להדגישו
  .המכירה ענקממ חלק

 
 חברות ביתר כמו קארד, בלאומי העובדים תארגנותה    

 האחרונות השנים של ההתאגדות מגל חלק תהיהי האשראי,
 ועדים הקימו ועובדים עובדות אלפי עשרות שבמהלכו
 זאת, עם יחד .כן לפני ועד היה לא מעולם בהם במקומות

  עבור   משמעותי  אתגר  גם   מדגים  קארד  לאומי  של  המקרה
 באופן יםעלופ החדשים ועדיםוה האם המאורגנת. העבודה

 המפתח בהחלטות מהשורה עובדים יםערבמ דמוקרטי,
 יובא ההנהלה מול סיכום כל כי יםבטיחמ שמתקבלות,

 בירוקרטי באופן יםעלופ הםש או ,העובדים בפני להצבעה
 המאורגנת העבודה של ישנות בעיות מעט לא יםשכפלמו

 ו״רוח ההסתדרות במסגרת במיוחד ימותהקי בישראל,
  .מהנהגתה הנושבת המפקד״

 כללית הודעה הוועד לנו שלח ,עיצומים ימי שני לאחר    
 העובדה וסכסוך ההנהלה מול סיכום שהתקבל בוואטסאפ

 פורסמו כבר ערב באותו נוספים. פרטים שום ללא הסתיים,
 אל הזה הסכסוך כל לאורך הסיכום. על דיווחים בעיתונות
 הסיכום על עודכנו לא אנחנו עובדים, אסיפות התקיימו

 להצעה להסכים האם ובלבטים המו״מ בפרטי ולא שהושג
  .אותה לשפר לנסות כדי בעיצומים להמשיך או האחרונה

 כמו שאלות מספר שלי האישי הפייסבוק בחשבון תבתיכ    
 התקשורת דרך לשמוע צריכים אנו הסיכומים פרטי את מדוע

 פרטי על עידכונים קיבלנו לא מדוע ?שלנו עדוהו דרך ולא
 ?להשיג היה שניתן המקסימלי בהישג מדובר והאם ?המו״מ

 למחלקה פבלוביץ׳, רעות הועד, יו״ר הגיעה מכן שלאחר ביום
 ״משחיר שאני עליי צעקה נוספים עובדים ומול עובד אני בה
 היא ,אמרתי בדיוק שקר איזה שלי לשאלה ומשקר. ועד״וה את

 אפילו לענות טרחה לא היא למעשה שקרים״. ״הכל :השיבה
 לא הסתם ומן שהעליתי מיותיהלגיט מהשאלות אחת על

  .״שקר״ שום על הצביעה
 כי ,עדוהו מחברי אחד לי כתב בפייסבוק דברים בחילופי    
 ״נחלת איננה יתנהל ועדושה מציע אני שבה רךהד

 ולא פקיד ידיב נכתבה שכאילו מצערת תשובה זו ההסתדרות״.
 הטובה השיטה מדוע להסביר טרח לא הוא עובדים. נציג ידיב

 על מדיווחים העובדים של רובם רוב את הממדרת זו היא יותר
 מתקבלות ההחלטות ושבה והמאבק, המו״מ התנהלות

   !).ועדוה מחברי כמה בפני (גם סגורות דלתות מאחורי
 לעובדים וחשבון דין לתת מחויבים נבחרים עובדים יגינצ    

 אורך לכל אלא ועד,ול בחירות כשיש רק לא מייצגים הם אותם
 סכסוך כמו חשובים בנושאים כשמדובר במיוחדו השנה,

 לא עובדים, הרבה שותפים לה שהעליתי, הביקורת עבודה.
 ויזה של המכירה מענק על למאבק נוגע כשזה רק חשובה

 .הבאים המאבקים לגבי גם אלא אירופה,
  

 הכותב הוא עובד לאומי קארד ופעיל בתנועת מאבק סוציאליסטי
 

  

  
  

  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 150המשלוח באמצעות תרומה של 
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פלסטין היא 

 לב העניין
  (חד״ש,  ח״כ דב חנין קטעים מנאומו של

  )10.5( הרשימה המשותפת) בנושא חוק הלאום
  

בפוליטיקה של הארץ הזאת הוא לא על  הוויכוח האמיתי    
מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה, מדינת ישראל קיימת; 

העם  ורימדינת ישראל הכבמדינת ישראל מוכרת בעולם; 
הפלסטיני עצמו ונציגיו, למשל בהסכם אוסלו; מדינת 

  ישראל מוכרת בתוכנית השלום הערבית. 
הוויכוח  מדינת ישראל,הוויכוח האמיתי הוא לא על     

נית על המדינה הפלסטינית. זו המדינה הפלסטי האמיתי הוא
 שממשלת נתניהו מתנגדת להקמתה. ההתנגדות הזאת

שת בשתי צורות: ישנם ישרים האומרים: אנחנו נגד. ממומ
, אבל כולנו יודעים שהוא מחויב אתנתניהו לא ממש אומר ז

לעשות את הכול כדי שמדינה פלסטינית לא תוקם. אז איך 
מונעים הקמה של מדינה פלסטינית עצמאית? מסיטים את 
הוויכוח למקום אחר. לא מתווכחים על המדינה הפלסטינית, 
 אלא ממציאים ויכוח על ישראל. וכדי שיהיה ויכוח על מדינת

הוא באמת  הלאוםבחוק ישראל, נתניהו הולך רחוק מאוד. 
הלך רחוק מאוד. למשל, הפגיעה במעמדה של השפה 

 ים ומפליםנארוכה של מנגנונים פוגעחד עם שורה הערבית, י
 נוספים.

חוץ מהסטת הוויכוח מהשאלה  :צריך להגיד ביושר    
האמיתית, הקמתה של מדינה פלסטינית, לשאלה המדומה, 

 נוסף לוויכוח המדומה על מדינת ישראל, יש לנתניהו רווח
מהסיפור הזה, רווח פוליטי. אסטרטגיית ההישרדות של 

וססת על מריבה עם הציבור הערבי. זו הדרך שלו נתניהו מב
לנצח בבחירות. הסתה לאומנית הייתה תמיד מפלטם של 

חוץ מזה, , וזו הדרך שגם נתניהו הולך בה. שליטים כושלים
יהו. מובן שבלי משקלו של הציבור הערבי קשה להפיל את נתנ

לגיטימציה לערבים, הוצאתם החוצה מהמחנה -לכן, דה
לגיטימציה זו -דה –ן לכם חלק במדינה זו אמירה להם: איו

 היא מהלך חיוני להנצחת שלטון נתניהו ושותפיו.
ההתקפה על המיעוט מוצגת כהגנה על זכויות  כמו תמיד    

מסך עשן והטעיות מכל סוג. הממשלה  גם עניין זה כוללהרוב. 
של האו"ם, החלטת  181החלטה  אזכר אתאפילו העזה ל

החלוקה. בואו נעמיד דברים על דיוקם: אין שום קשר בין 

, 1947, החלטת החלוקה מכ"ט בנובמבר 181עקרונות החלטה 
  ם.מנתניהו והשקפת עולולבין החוק של דיכטר 

  

 השיעור של המנהיגים הקומוניסטים
? קודם כול, היא קבעה את ביטול 181מה קבעה החלטה     

עצמאות הארץ. היא קבעה הקמה של שתי את המנדט הבריטי, 
עם זכויות מובטחות  זו בצד זו וחיי, שמדינות דמוקרטיות

ביטוי כלמיעוט הלאומי בכל אחת מהמדינות: מדינה אחת, 
לזכות ההגדרה העצמאית של היהודים הישראלים; מדינה 

ביטוי לזכות להגדרה עצמית של הערבים כשנייה, 
. אלה זכויות מובטחות למיעוט לאומי –הפלסטינים. ובשתיהן 

 .181הם העקרונות של החלטה 
שהתנגדו אלה ישנם בעם הפלסטיני, גם בעבר וגם בהווה,     

ומתנגדים להחלטת החלוקה. היו כאלה, וגם היום קיימת 
 181בהחלטה  עמדה כזו. אני שייך למפלגה שתמכה ותומכת

הקומוניסטים היהודים  ,1947ובעקרונות שלה. עוד בשנת 
והערבים בארץ תמכו בהחלטה זו. הקומוניסטים הערבים, 

בליגה לשחרור לאומי, קיבלו החלטה אז שהיו מאוגדים 
היסטורית וחשובה של תמיכה בהחלטה, שקראה להקים 

את  בהקשר זהבארץ הזאת שתי מדינות. צריך להזכיר 
של תופיק טובי, אמיל חביבי, פואד נאסר, ג'מאל  םיהשמות

מוסא, רמזי כורי וחבריהם. אלה האנשים שבאומץ ידעו להגיד 
כשאני  לעם הפלסטיני שאת ההחלטה הזאת נכון וצריך לקבל.

מזכיר את שמותיהם, אזכיר עוד שם של איש יקר שהלך לא 
לשחרור לאומי,  מזמן לעולמו, שהיה גם הוא חבר בליגה

  גטאס מראמה.כמאל 
האנשים האלה ידעו להגיד לעם שלהם: את ההחלטה הזאת     

 משוםצריך לקבל עם כל הקשיים שבה. צריך לקבל אותה גם 
שאנחנו בעד עצמאות הארץ וביטול המנדט הבריטי, וגם 

שאנחנו באופן עקרוני בעד זכות ההגדרה העצמית לכל  משום
עם. הם הבינו שהחלופה להחלטת החלוקה לא תהיה פלסטין 
שלמה, כמו שהיו אולי אנשים שהאמינו, אלא קטסטרופה, 

הוא כמו הקטסטרופה שקרתה לעם הפלסטיני, שעד היום 
עם שחלק גדול ממנו עד היום פליטים. אצלנו  –סובל ממנה 

-א מבינים את הכאב הנורא הזה, את הכאב הכליש כאלה של
 כך טבעי של עם שחלק גדול מבניו הם פליטים. -כך מובן והכל

 יוניסטים הערבים הפלסטינים שהזכרתהקומ עמדתאגב,     
הייתה עמדת המפלגות הקומוניסטיות בעולם הערבי כולו: 

ת המצרית, הלבנונית, הסורית, והקומוניסטי ותהמפלג
היג של המפלגה הקומוניסטית העיראקית, העיראקית. המנ
ידי ב 1949, הוצא להורג בתחילת שנת )פאהד( יוסף סלמן יוסף

המשטר של נורי סעיד, ששלט בעיראק בחסות הבריטים, בין 
היתר בגלל העמדה הנכונה, העקרונית והאמיצה שלו בשאלת 

אנשים ברור עכשיו שה הפתרון לשאלה של הארץ הזאת. 
  .יתהאלה צדקו היסטור

מהאנשים שאת שמותיהם  הזכרתי, קומוניסטים  על כמה    
ל העמדות בשגזר דין מוות בדיוק  נגזר, בארץ הזאת ערבים

מבני  יםרב. מופת של אומץ הללו הם הקומוניסטיםהאלה. 
הרי  :. ואפשר להבין למה לא הבינואז ם לא הבינו אותםמע

 –בית שנה, הייתה ארץ ער 100שנה,  150הארץ הזאת, לפני 
 אז מה פתאום צריך שתי מדינות? 

ים צדקו היסטורית. אבו קומוניסטהש כך ברור-היום כל    
איאד המנוח, אחד ממנהיגי אש"ף, אמר פעם שאם היו 

–לאלה שהזכרתי את שמותיהם  –מקשיבים לצעירים האלה 
מהעם  חסכים, כמה כאב וסבל היו נהםאם היו מקשיבים לדברי

 הפלסטיני.
  

>>> 5 המשך בעמוד  
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 היום לעם שלי, ציגבדיוק את הלקח הזה אני רוצה לה    
פפים וכאלה שמנ נםליהודים בישראל. גם אצלנו הרי יש

נכבוש את ", "הכל שלנו", "ארץ ישראל השלמה"סמאות: יבס
. אלה שמדברים על ארץ ישראל השלמה ימיטו על "כל העולם

הולך באותה דרך שהחברים הערבים שלי  אניהעם שלי אסון. 
את מה שהם אמרו אז  מילע אומראני  ה.שנ 70הלכו בה לפני 

 עניקם: רק פתרון שייתן מקום לשני העמים, רק פתרון שימלע
 צדק אמיתי לשני העמים, יחיה בארץ הזאת.

  
 זכות הגדרה עצמית

  

נולדו יחד שני  20-מבחינה היסטורית, בתחילת המאה ה    
: 1918-חבר הלאומים ב כינוןעקרונות תאומים. הם נולדו עם 

העיקרון האחד היה זכות ההגדרה העצמית; העיקרון השני, 
של המיעוט הלאומי. בשום מקום לא  והתאום, היה זכות

 הייתה תפיסה שיכולה להיות הגדרה עצמית שאיננה כוללת
בתוכה את ההכרה בזכויות המיעוט הלאומי. הזכויות של 

כן המיעוט הלאומי הן, אגב, לא רק זכויות אינדיבידואליות, ש
גם זכויות  ישמיעוט לאומי לזכויות אישיות;  מורותכל אחד ש

פשר להפריד בין שני א-ת של מיעוט לאומי. אייולאומיות, זכו
  .עקרונות אלה

אותה תפיסה. אנחנו בעד הזכות ים בדוגלגם היום אנחנו     
נגד אפליה לאומית. זה כל כך הגיוני, זה כל וההגדרה עצמית 

, כולל לא לממשלה ישאנחנו לא נאפשר לאשטבעי, ו כך פשוט
 שהממשלה מנסה לקדם הלאוםזו, לבלבל את המוח. בחוק 

התקפה  -תמציתו כלל הגנה על היהודים, העניין איננו  עכשיו
 על הערבים. 

צריכים לשתף פעולה כל האנשים  לאוםנגד חוק ה במאבק    
לתפיסה דמוקרטית. תפיסה כלשהי שיש להם מחויבות 

ף את המיעוט, ובדיוק כאשר באים לתק נבחנתדמוקרטית 
כאשר באים להסית נגד המיעוט. את החוק הגרוע, המסוכן 

 אלהוהבעייתי הזה חייבים לעצור במאמץ משותף של כל 
עתיד אמיתי בארץ ל שואףטיה, של כל מי שלדמוקר יםשחרד

 הזאת. 
 

 

 קובמה יש לעס
  

תאגיד וחוק הים רעים: עניינשני ב היום הכריעההכנסת     
לאום. ומה הכנסת לא עשתה היום? כל כך הרבה דברים היא ה

כל כך הרבה בעיות אמיתיות של הציבור בלא עשתה היום; 
היא לא עסקה היום כלל  :בארץ הזאת היא לא טיפלה היום

בוועדה של הכנסת  נקבעאפילו הדיון שבוטל  .בבעיית הדיור
שוכרי הדירות, כי זה לא חשוב. באמת, להגן  ה עלהגנה בנושא

 על שוכרי הדירות זה חשוב?
להבין  עלינוכשאנחנו מדברים על משבר הדיור בישראל     
ולים לא יכשו העובדה שאנשים רבים לא רק זו במרכזי  נדבךש

, כי גם מחירי ה, הם גם לא יכולים לשכור דירהלקנות דיר
אפשר לעמוד בהם. אבל בזה לא -השכירות הם בשמים ואי

עוסקים. למה שהכנסת תעסוק בבעיות של בני אדם? למה 
שהכנסת תעסוק בבעיות של מערכת הבריאות? אתם יודעים 

החולים? במהלך הפגרה יצא לי ללוות -איזו מצוקה יש בבתי
, 90-בת משפחה מבוגרת, אישה בת יותר מית חולים בב

במסדרון. זוכרים  ניצבה חולים-ביתבה טתניצולת שואה. מי
תנו, יורים על הזקנות והזקנים במסדרון? הם עדיין אבידאת ה

 גיבשההכנסת האם סקת בזה. ולגמרי, אבל הכנסת לא ע
 פתרונות לבעיות של מערכת הבריאות?

במאבק הנכים. היו הפגנות בחיפה, גם הכנסת לא עסקה     
 מול  ,אפילו פה .יםזועקבתל אביב, בירושלים, כנסים, אנשים 

ח״כ דב 

 חנין
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  

להעלות את קצבת הנכות וחיוני ה הפגנה. אפשר נערכ ,הכנסת
שכר המינימום, כי גילינו הרבה כסף בעודפים גובה ל

קריאה בר אוש בנושא כור, חוקזכשהצטברו בתקציב המדינה. 
 טרומית. 

היה דיון הדיון על מצוקת האשפוז הסיעודי.  נערךאתמול     
חשוב, כי כל חברי הכנסת שהשתתפו בו אמרו שצריך להכליל 

בריאות ממלכתי. זו חוק ביטוח את הביטוח הסיעודי בסל 
הדרך היחידה להתמודד עם הבעיות. זו הדרך היחידה למנוע 

 הזנחה והפקרה של קשישים.  את התמונות האיומות האלה של
אני רוצה להזכיר שמצבם של הקשישים בישראל הוא על     

 1,500סדר גודל של בבישראל היא  זיקנקצבת רמת הפנים. 
שקל. קשה מצבם של הקשישים בחברה הערבית. נכון 

חיות  רבות מהןהם, אבל ישים נעזרים בבני משפחותקשיש
האוכלוסייה הערבית בעוני. אנחנו מדברים על שיעור עצום מ

 .50%-שחיה בעוני, יותר מ
ים שהכנסת צריכה לעסוק בהם; אלה הן נושאאלה הם ה    

 הציבור מאתנו תשובה אמיתיתלגביהן דורש השאלות ש
ורצינית. אבל בזה לא עוסקים, כי למה לעסוק בזה כשאפשר 
להמשיך ולפרק תאגיד? ולמה לעסוק בזה כשאפשר להמשיך 

סמלים  סביבהתלהמויות  בותפשוט להסית נגד ערבים, ולל
  ודמגוגיה לאומנית מסוכנת?

  

 שנה 50הפיל שבחדר כבר 
ננו עוסקים בהם נמצאת גם בעיית הבעיות יבין הדברים שא    
במרכז החדר, אותו פיל שממשלת נתניהו עושה  בצינההפיל  –

 50נמשכת כבר הכיבוש ההכול כדי להתחמק ממנו: מציאות 
תחת הכיבוש  חימציאות בלתי אפשרית כמובן למי שזו שנה. 

מציאות איומה ונוראה גם זו אבל  ;עם הפלסטינילבשטחים, 
הדרך היחידה לחיות באזור הזה  לחברה הישראלית.

היא  ,ם מאות מיליוני בני אדםניוהמם יעמים ערבי כשסביבנו
שלום צודק עם העם ללהגיע להסכם שלום היסטורי, 

  הפלסטיני ועם העולם הערבי. 
, והיום 1967שנה לכיבוש של  50השנה אנחנו מציינים     

שנה זה מספיק ודי. הגיע  50הקריאה:  הכנסתצריכה להיות מ
לשנה  50-ן לעשות את השנה ההזמן לשינוי גדול; הגיע הזמ

שבה נתקדם למקום של עצמאות לשני העמים, של שתי 
חיות זו בצד זו, למקום שבו ירושלים הופכת להיות המדינות 

עיר של שלום באמת, כאשר ירושלים המזרחית היא בירת 
 בירת ישראל.  - פלסטין וירושלים המערבית

 עםד התמודלבפנינו. ואם לא נדע  הניצבזה האתגר הגדול     
אין לנו קיום בארץ  ,האתגר הזה, אין לנו עתיד בארץ הזאת

 הזאת.



 6בעולם /
  

  

 
עוד ארבע שנים (צילום: הקרמלין) –חסן רוחאני   

ניצחון מוחץ 

 לרוחאני
בחירתו של המנהיג הרפורמיסט לכהונה 

על רקע מדיניות   - נוספת כנשיא איראן

 אמריקאית אגרסיבית באזור
 

אבישי ארליך מאת  
 
 

קורו יצד בב ),16.5ן (אהבחירות לנשיאות שהתקיימו באיר    
 הן החדשות ,מפ בסעודיה, במפרציות ובישראלאשל טר

רועים ישני הא קריות במזה"ת השבוע.יהפוליטיות הע
זורית חשובה ויש לה השפעה ן היא מעצמה אאקשורים: איר

ק, אבמפרציות, בעיר בתימן, קריטית על הנעשה באפגניסטאן,
גם משפיעה באופן ן אאיר בלבנון ועל חמאס.בסוריה, 

  חלטות אסטרטגיות בישראל. משמעותי על ה
מפ אטר המפרציות וישראל מנסות לרתום את סעודיה,    

ן ולצמצום השפעתה איותר נגד איר אגרסיביתלמעורבות 
ן אלא אן, לא רק באיראבאזור. התפתחות יחסי ארה"ב ואיר

נון יקבעו את פני המזרח לבבק ואעירב תימן,בבעיקר בסוריה, 
מידת הנכונות שתראה   ,במקבילהתיכון בשנים הקרובות. 

ורי עם ארה"ב ועם מעצמות אזוריות זן להשתלב בסדר אאאיר
יה ל עליהסנקציות הכלכליות שהט תשפיע על המשך –אחרות 

) ושלא בוטלו עדיין כליל. 2015המערב לפני הסכם הגרעין (
תשפיע על קצב הצמיחה  שעוד נותרו הסרת הסנקציות
ן ועל יכולתה לטפל בעוני הרב ובאבטלה אהכלכלית של איר

 .מיליון 80-ה הגדלה, שמונה עתה כל אוכלוסייתהמעיקים ע
-ן והיתכנות רפורמות סוציואטחון של אירימדיניות החוץ והב

  זו בזו. לכן, כלכליות בתוכה שלובות,
  

  תיאוקרטיה דמוקרטית?
של  הכלאהן מבוסס על שיטה דואלית, אהמשטר באיר    

תאוקרטיה עם יסודות דמוקרטיים. למרות שהתהליך הפוליטי 
בכל זאת, דינמיקה פוליטית ערה  ,הוא יוצר ,מפוקח מלמעלה

כי  ,ותוססת המוציאה אנשים לרחובות ולקלפיות
  האלטרנטיבות בבחירה הן משמעותיות. בראש המדינה עומד, 

  ולפניו     (חמנאי     העליון"     "המנהיג     חייו,      כל     למשך

  

חומייני) שהוא מנהיג שיעי דתי שלו כפופים הכוחות 
  ם״. העליון נבחר ע"י "מועצת המומחי המזוינים. המנהיג

בראש הממשלה עומד הנשיא הכפוף ל"מנהיג העליון"     
בחר רק לשתי ישנים. נשיא יכול לה 4-העם ל ידיב ונבחר

המועמדים לנשיאות, כמו גם המועמדים לבחירות קדנציות. 
של "מועצת שומרי   לפרלמנט (המג'ליס), חייבים לקבל הכשר

לחוגים  עניקהמ. שיטה זו חכמי דת ומשפטנים) 12( החוקה"
מהקולות  50%-בחר בלמעלה מיעל הנשיא לה וטו. השמרניים

מתוך  6 ויתכן סבב שני. לבחירות העכשוויות לנשיאות אושרו
שני מועמדים הסירו . מועמדים ממפלגות שונות 1,636

השיעור הגבוה של פסילת  מועמדותם במשך המירוץ.
ממסדי עצום לפני -מועמדים משקף מאבק כוחות פנים

היו גם למערכת המוניציפלית,  במאי 16-בהבחירות. הבחירות 
 9ברוב המועצות זוכים השמרנים אך בטהרן, העיר בת כאשר 

ליון נשים וגברים  ימ 55-כ חות מאוזנים.הכו ,ליון תושביםימ
טוי גם אינטרסים יבבחירות מוצאים ב הם בעלי זכות הצבעה.

 מעמדיים, אזוריים, אתניים, שבטיים ומקומיים. בין דוריים,
המיוחד במבנה מורכב כזה הוא שיש בו מוקדי השפעה וכוח 

בין  תנהלכלכלי שונים המתחרים זה בזה. המאבק העיקרי ה
איברהים ראיסי  בראשותשני מחנות: ה"עקרוניים" (שמרנים) 

חסן  בראשות ) שהיה התובע הכללי ו"הרפורמיסטים"57(
הנשיא המכהן. שעור ההצבעה בבחירות היה  –) 69רוחאני (
    .39.4%וראיסי  58.8% בלירוחאני ק. 75%-גבוה, כ

  

  התשובה של טראמפ –מורשת אובמה 
השני בגודלו במזה"ת (אחרי סעודיה) ני הוא אהמשק האיר    

מקור ההכנסה  ציבורי וממשלתי. והוא משק מעורב: פרטי,
התערבות  הם בידי הממשלה. -הנפט והגז  -ן אקרי של איריהע

חלוקת אמצעים בבסוד מוצרים וסבהממשלה היא בעיקר 
הם סקטור ש ארגוני צדקה והכנסה. מקום מיוחד תופסים

בבנקאות  ,תעשייתיו ביצור חקלאיכלכלי אוטונומי העוסק 
  רותים. ישבו

עומד בראש קרן הצדקה הגדולה  ,ראיסי, המועמד שהפסיד    
הכפופים , ביותר. גם "משמרות המהפכה" (הפאסדראן)

ישירות למנהיג העליון, שולטים בכשליש מהכלכלה 
 סובליםבאמצעות טראסטים וסובסידיות. סקטורים אלה 

ות הסכם הגרעין בין אובמה יעילות. בעקב-שחיתות ואימ
 שיעור דוו הסנקציות. בשנתיים מאז ירד מאמלרוחאני צומצ

אך  .האינפלציה ושופר קצב הצמיחה (בעיקר יצוא נפט וגז)
ה עדיין בכי רע ומשפיע במיוחד על נשים האבטלמצב 

ראיסי  וצעירים. שיעור השתתפות בשוק העבודה נמוך.
 ותבעעיקר לעניים השמרן הפנה את תעמולת הבחירות שלו ב

באופן  בעוד שרוחאני הוא, ,כלכלה עצמאית וסגירות תרבותית
בעד פתיחות תרבותית, השתלבות בשוק העולמי וגיוס  יחסי,

  השקעות חוץ. 
ינת ין מעונאתוצאות הבחירות מסמנות לעולם שאיר    

אך לא בכל  –פתחות תוך הסכמות תמדיניות ההבלהמשיך 
הגדלה בחדשים האחרונים  מחיר. ההתערבות האמריקאית

 ,אפגניסטןבלוב ובסומליה, ב ,ק, בסוריהאבעיר בתימן, בירדן,
ן אכמו גם אימוץ המושג 'טרוריזם' כלפי השפעתה של איר

  מבשרות טובות.  םאינ -במזה"ת 
מדינות שבהן צמח בתמיכה  מפגיןמפ המקרטע אטר    

ש. הסעודים שממנו נוצרו אל קאעידה ודאע ,סלפים האהאיסל
 ילחמו בשבילם.ימוכנים לשלם מחיר עתק כדי שאחרים 

על כניסת פליטים שרק אתמול יצא נגד נאט"ו ואסר , מפאטר
לקבלת אות כבוד מהמלך  רכין ראשוה ,מוסלמים לארה"ב

הלך  :לא מוכרים עבור בצע כסף. איזו תמונה המ – סלמן
  זרזיר אצל העורב!ה
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ה בתערוכה בבת ים (צילום: גל דרן)צגהאנציקלופדיה כפי שהו  
  

 האנציקלופדיה

  הסובייטית הגדולה
  

  יהושע סימון מאת
  

  

במסגרת העבודה על תכנית התערוכות השנתית "הילדים     
בציון מוזיאוני בת ים, השתמשנו  -  רוצים קומוניזם" במובי

למהפכה הבולשביקית כהזדמנות לחשוב על  99- ה השנה
המציאות הנוכחית מתוך הקומוניזם כאופק, אבל גם מתוך 

צד פרויקטים בהסוציאליזם שהתקיים במאה העשרים. 
של בנק"י, תצוגה של תצלומים  נס מחזוריםמרגשים כמו כ
הקרנת סרטי סטודנטים וראיונות עם פעילים, ומארכיון מק"י 

ן שלמדו בפראג אשל במאים מסוריה, סרי לנקה, הודו ואיר
פרויקטים גם של המאה הקודמת, הצגנו  60-וה 50-הבשנות 

במיוחד לתערוכה אשר קשרו רעיונות  שנוצרוחדשים 
  כאופק וכריאליה.  –ומציאויות מתוך הקומוניזם 

האמנית הגרמניה ניקול ורמרס, חת מעבודות אלה, של א    
של  1972- כללה תצוגה של מהדורה אנגלית מלאה מ

ולה" בתוך רהיט שנראה "האנציקלופדיה הסובייטית הגד
. עבודה זו הפכה (ר׳ צילום) כמו סרקופג או אינקובטור

נקודת התייחסות קבועה לידע הסובייטי לבמהלך התערוכה 
מצבור של אינסוף אינטראקציות, רעיונות, רגשות,  –

שהתקיימו  ,הקשרים, מונחים, חוויות והחפיפות ביניהם
קומוניזם במציאות של הסוציאליזם במאה העשרים ושל ה

קריסת  כתנועה וכרעיון. כל אלה נעלמו בחור השחור של
בעקבות היעלמות הגוש . 1991-1989-ב ברית המועצות

"האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה" הפכה  ,הסובייטי
 :הוא מגדירהעולם שאותו  החסר את לספר הגדרות למעשה

המונחים הפכו חסרי נקודת התייחסות והמהדורה כולה 
  אין לו משמעות עוד. נדמה כי ש ידע תאגדמ

      
  

  סבב שלישי - הילדים רוצים קומוניזם 
הסבב השלישי של התערוכה "הילדים רוצים     

אחרי וזאת  ,2017ביוני במוזיאון בת ים קומוניזם" יפתח 
  מוזיאון. מבנה הדחייה שנבעה מהצפה ב

 

כשהכרה זו ברקע, הפכנו את הידע הסובייטי למקור 
להבנת המציאות שלנו היום. מתוך סדרה  השראה חיוני

דיונים במוזיאון ובמוסדות שלקחו חלק בתכנית של 
השנתית של "הילדים רוצים קומוניזם" (באתונה, פראג, 

  "האנציקלופדיה    ומלבורן),  רשה אקייב, לובליאנה, ו
שאוצר בתוכו  מקור ידעהגדולה" הפכה   הסובייטית 

טי אבל כוחם לתאר את מונחים שמגיעים מהעולם הסוביי
עולמנו היום. כך, מושגים של עצמיות ועבודה בעידן 

המשגה ברשתות המידע הממוחשבות העכשוויות, זכו 
שפותחו בברית  תופעותלא צפויה תוך הבנתם באמצעות 

 ,לם למשל. לא רק דמויות האוונגרדהעבודת  –המועצות 
שנחגגות בתערוכות המאה למה שנקרא היום במוזיאונים 

גם  ,מציעות ידע סובייטי ,גדולים "המהפכה הרוסית"ה
מאבות תורת המערכות  – דמויות כמו אלכסנדר בוגדנוב

שגם פיתח את שיטת עירוי הדם  ,והקיברנטיקה
ייב שיישם בתחום הבירוקרטיה את צהמקובלת; פלטון קרז'נ

יתה יו הכרטסת השכן עבור ,מה שאייזנשטיין עשה בקולנוע
יישום של המונטאז' הקולנועי; ויקטור גלושקוב, אבי 

בשנות השישים את  שקםשניסה ל ,'האינטרנט הסובייטי'
חישמול   "קומוניזם הוא שלטון סובייטי + :הנוסחה הלנינית

באמצעים מחשוביים ופעל במרכז למדעי המחשב  כל הארץ"
באוניברסיטת קייב, ממנה הגיעו רבים לתעשיית התוכנה 

   .אלית בשנות התשעיםהישר
להאיר את  מהשנים האחרונותאלה ניתן להוסיף ניסיונות ל    

סרטו של  :המציאות שלנו באמצעות פנייה לידע הסובייטי
), 2016אדם קרטיס "היפר נורמליזציה" ( .במאי הבי.בי.סי

סביב טראמפ ואסד על  הנוכחיתמבסס את ניתוח המציאות 
רו "הכל היה לנצח עד כתיבתו של אלכסיי יורצ'אק, שבספ

כדי לתאר היפר נורמליזציה שהיה לא עוד" טבע את המונח 
כולם ידעו  –את החיים בדור האחרון של ברית המועצות 

שהכל לא עובד אבל המשיכו להתנהג כאילו הכל בסדר; 
סרטו הקודם של קרטיס "האגם המר" לקח את הדימוי של 

צעי לתאר סטניסלב לם ואנדריי טרקובסקי מ"סולריס" כאמ
את המציאות בה פנטזיות הדמוקרטיזציה באפגניסטן הפכו 
לסיוט שהשחית את המפנזטים; האינטלקטואלים הרוסים 

ויד ריף אצרו תערוכות גדולות כמו יויקטרינה דגוט ודי
), שקשרה בין 2010"עבודת ההלם של הדימוי הנע" (

פרוטוקולים של עבודה תחת תכניות החומש ויחס למדיה 
לה נט), ש2013"יום שני מתחיל בשבת" (כמו ית, והדיגיטל

את כותרתה מספר מדע בידיוני בעל אותו השם שחיברו 
, ועשתה שימוש 1965-האחים בוריס וארקדי סטרוגטסקי ב

ברעיונות של האחים כדי לתאר את עליית האמן כחוקר 
גיון שמאחורי יבשנים האחרונות, או במלים אחרות, את הה

ספרו של  ;יאות של אפס אחוזי צמיחהפעילות אמנותית במצ
מקנזי וורק "אדום מולקולרי" מציע את משנתו של בוגדנוב 

אלה מעידים כל לשיח האנתרופוקן העכשווי.  ותיחסהתיב
עלינו לא רק לפתח כלים כדי להבין את המציאות הנוכחית ש

מרקסיסטיים מתוחכמים אלא גם ללמוד מהסובייטים. או כפי 
שנברג: לא רק מרקסיסטים אנחנו שניסח זאת נמרוד פל

  צריכים, גם סובייטולוגים.
  

מוזיאוני בת ים - הכותב הוא מנהל ואוצר ראשי של מובי  
  

  

  ברליןמבת ים ל
 שנים למהפכה הבולשביקית, תוצג  100לרגל ציון     

קונסטראום מוזיאון בבברלין  2017נובמבר -בספטמבר
ושת תערוכה המאגדת מבחר מהעבודות משל קרויצברג

  .הסבבים במובי מוזיאוני בת ים
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  מתחת הפלסטינים האסירים למען בחיפה מפגינים בנק״י פעילי

  )הדרך זו (צילום:

  
 בסוף פרסמה הישראלית האנתרופולוגית האגודה    

 האסירים של הרעב לשביתת הנוגע דעת גילוי השבוע
 להסכים ולממשלה ארדן גלעד לשר וקראה הפלסטינים

 את יזמו ׳לשוויון אקדמיה׳ פעילי של קבוצה .לדרישותיהם
 בדאגה רואה" האגודה כי היתר בין נכתב בוש הדעת גילוי
 הפלסטינים הביטחוניים האסירים של הרעב שביתת את רבה

 ותמא ,פלסטינים אלפי של   כליאתם .הישראליים הכלא בבתי
 אליוש הכיבוש של ישירה תוצאה היא ,משפט ללא מתוכם
 בלתי חלק הוא האסירים סוגיית של פתרונה .מתנגדים אנחנו
 ״.הכיבוש מסיום נפרד

 לממשלת בקריאה הדעת גילוי תא חותמים האגודה חברי    
 פנים לביטחון ולשר ,ישראל לממשלת קוראים אנו" ל:ישרא
 עם ומתן למשא האפשרי הקדםב לגשת ,בפרט ארדן גלעד

 שיכבד להסדר להגיע מגמה מתוך ,השובתים האסירים מנהיגי
 בהמשך שמשמעותה ,אדם בחיי פגיעה וימנע זכויותיהם את

 של אפשרות לכ והרחקת האיבה העמקת ורק אך תהיה הדרך
 ״.פלסטיני-יהישראל לסכסוך פתרון

 ראליתהיש האנתרופולוגית ודההאג נשיא ,אביאלי ניר ר"ד    
 התקבל האסירים לשביתת בנוגע הדעת גילוי״ ׳:הארץל׳ מסר

 ומתוך ,השנתית הכללית באסיפה שהשתתפו החברים ידי על
 לסוגיות להתייחס מקצועית מחויבים וחבריה שהאגודה הבנה

 בירוהע באגודה ״.בישראל ולתרבות לחברה הנוגעות שונות
 לכיבוש התנגדותה את המביעה החלטה כשנתיים לפני

 .הפלסטינים בשטחים הישראלי
 הפלסטינים באסירי התמיכה צעדי מתרחבים  כך בתוך    

 הגרמנית במושבה  התאספו  האחרון שישי ביום :הרעב שובתי
 רית(ב י"בנק ביוזמת ,ויהודים ערבים צעירים עשרות בחיפה
  ,חד״ש של כנסת חברי עם יחד )הישראלית הקומוניסטי הנוער

  
 ויוסף סלימאן-תומא עאידה

 של המעקב ועדת ר"ויו ,ג׳בארין
 מוחמד ,בישראל הערבית האוכלוסייה

 של בדרישותיהן לתמוך כדי ,ברכה
   .הרעב שובתי האסירים

 לאלף שמעל מחודש יותר כבר    
 רעב שובתים פלסטינים אסירים

 במדיניותה ממשיכה והממשלה
 להיענות ומסרבת ,האטומה

 הכוללות ,הבסיסיות לדרישותיהם
 לימודים ,טלפונים ,ביקורים זכויות

 .ועוד

 המעקב ועדת ערכה )22.5( ב׳ ביום    
 הערבים זרחיםהא של העליונה
 הערבי בציבור כללית שביתה בישראל
 האסירים בשביתת בתמיכה

 השביתה על ההחלטה הפלסטינים.
 באסירים. לתמיכה הלאומית הוועדה עם במשותף התקבלה

 

מצרפת עמותת קו לעובד 

 לפעילותה מתנדבים חדשים
 ומתנדבות מתנדבים לפעילותה מצרפת לעובד קו עמותת    

 ,קהל לקבלת למתנדבים זקוקים אנו" נמסר מהעמותה .חדשים
 של בסוגיות הן ניתן סיועה .ל"בדוא ולמענה טלפוני למענה

 הריון כגון ,לאומי ביטוח של בסוגיות והן עבודה דיני
 ".עבודה תאונות או  ולידה

 של לתחום מחויבות  בעלי אנשים מחפשים אנחנו" כן כמו    
 אחריות ,עצמית משמעת ,אדם וזכויות עובדים זכויות

 .ייעודיות בתוכנות ושימוש מחשב עם עבודה יכולת ,ומסירות
 של בהיקף :משמעותית לתקופה התחייבות מבקשים אנחנו

 שעתיים לפחות  )קהל קבלת( תשבועיו שעות ארבע לפחות
 .ל"בדוא במענה יכולת לפי או )טלפוני מענה( ועיותשב

 למצוא ניתן העמותה פעילות על פרטים

     www.kavlaoved.org.il באתר
 

 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  דניאל ארביד – קרבות אהבה
  

  עם תרגום לאנגלית) ערבית( לבנון, 2004
 

  ואיל-תאופיק אבועם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במאי 27"ש, מוצ

  , תל אביב70אחד העם 


