
  

                                          יש למחוק את חרפת הכיבוש ולקדם את המאבק למען שלום צודק

נגד הכיבוש בכיכר רבין  )27.5( מוצ"שברבבות הפגינו     
אביב על פי קריאת שלום עכשיו ושורה ארוכה של -בתל

תקווה  –תחת הסיסמא "שתי מדינות  ,תנועות וארגונים
  אחת". 

  
  

אחד הנואמים המרכזיים בעצרת היה יו"ר הרשימה     
"אני ערבי  :המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) שאמר

נה שאני אזרח בה פלסטיני, וגם אזרח מדינת ישראל, המדי
כובשת את העם שלי. הערבים אזרחי המדינה הם כמעט 

מאוכלוסיית המדינה, אמנם מיעוט, אך מיעוט גדול  20%
שיכול להטות את הכף בהכרעות הפוליטיות הגדולות 

אשונה את הכיבוש יש לסיים בראש ובר ..עומדות בפנינו.ה
 מגיע מקום תחת השמש, ככל למען העם הפלסטיני, שגם לו

אך את הכיבוש יש לסיים גם עבור האזרחים . העמים
במדינה. חמישים שנה שנגע הכיבוש גם הולך וממאיר את 

  החברה הישראלית".
  

  

ח"כ עודה הדגיש בנאומו: "דווקא עכשיו, מול ההקצנה     
ההולכת וגוברת של ממשלת הימין, מול ממשלה 

ממשלה שפעם אחר פעם , שמשתמשת במיעוט כשק חבטות
. מסיתה, מדירה ואף מתירה את דמם של אזרחיה הערבים

החקיקה הגזענית ל ומדווקא עכשיו, מול יוזמות הסיפוח, 
והאנטי דמוקרטית, מול סתימת הפיות, הפופוליזם, מול 

 - השיסוי וההסתה, מול הפגיעה המכוונת בציבור הערבי
עלינו להקים מחנה ציבורי דמוקרטי סביב עקרונות בסיס 

קריאה ברורה לסיום הכיבוש, לשוויון, משותפים ב
  לדמוקרטיה ולצדק חברתי לכלל אזרחי המדינה".

  
  

הדובר האחרון בעצרת היה צלי רשף, ממייסדי שלום      
עכשיו, שקרא מכתב שקיבל בעבר מהמנהיג הפלסטיני 

השווה בין ברגותי לבין נלסון  רשףהכלוא מרואן ברגותי. 
שב עם מנהיגים כלואים מנדלה, והעריך שיום יבוא ועוד נ

כמו ברגותי למשא ומתן, כמו שהיה בדרום אפריקה 
קומות נוספים בעולם שבהם הסתיימו משטרי כיבוש או ובמ

  .אפרטהייד
שנות  עוד הפגנות לציון חמישיםיערכו בשבוע הקרוב     

על  די של המשטר הצבאיכיבוש ובקריאה לסיומו המי
ייערכו ) 2.6(: ביום שישי הקרוב ה הפלסטיניתיהאוכלוסי
  אביב, -בתל   בשחור   נשים   של  מיוחדות  מחאה  משמרות

  

  

) תפגין חד"ש 5.6בחיפה, בירושלים ובגן שמואל; ביום שני (
ביוני)  10עד  8, ובימי חמישי עד שישי ((ר' מודעה) בחיפה

וואצ' צעדה לאורך הקו הירוק ואירוע -מחסוםיקיימו פעילות 
  נווה שלום. יהודי -היישוב הערביציבורי בשיתוף עם 

ין להתרכז בצמצום הפער ב על שוחרי השלום הצודק    
תמיכת הציבור בפתרון צודק לסכסוך לבין ייצוגו הפוליטי. 

 47% ,)26.5( ופורסם ביום שישי  2שנערך עבור חדשות מסקר 
"האם אתה בעד הסכם שלום  :יוב לשאלהה בחנמהציבור ע

בעוד , ?"67המבוסס על פתרון שתי מדינות על בסיס קווי 
  .לא יודעים - 14%-ענו כי הם נגד, ו 39%

     

  

  החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש)
  המפלגה הקומוניסטית הישראלית  (מק"י)

  

  :50-בשנה ה

  מאבק משותף לסיום הכיבוש!
  למען שלום צודק! ערבית-הפגנה יהודית

  

  , 21:30בשעה , ביוני 5 ,יום שני

  וצעדה למושבה הגרמנית בחיפה בכיכר פאריסהתכנסות 

  050-5613924יובל,   – להסעות מת״אלהרשמה 

 2017 במאי 31, 20 גיליון   



 2תגובות /

        
  דברים בשם אומרם

        

  עשה לך רב
"הצטרפותם של בני הזוג איוונקה וג'ארד קושנר, חתנו ובתו 
היהודים של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, לטיסה 
בעיצומה של שבת קודש מארה"ב לסעודיה עוררה אי נוחות 

 .יהודים רבים שכן השניים נחשבים לאורתודוקסיםבקרב 
השניים קיבלו היתר מיוחד מרב שהעדיף לשמור על עילום שם 

הגורמים דיווחו כי  .לעשות זאת בשל האילוצים השונים
השניים קיבלו בשעתו היתר מיוחד לנסוע ברכב בליל שבת 

   ".לאחר טקס ההשבעה בשל חשש לפיקוח נפש
  ) 21.5באתר החרדי "כיכר השבת",  ידיעה(

  

  מכתבים
  למערכת

 
  

  שבע  -קריאה לראש העיר באר
העירייה שלחה אלינו מכתב בו היא טוענת להפרת חוזה     

ימים. השבנו לטענותיה  7ההקצאה בדרישה למענה תוך 
בקצרה,   .באמצעות עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח

כי העירייה לא בדקה את הדברים בטרם משלוח  בהותשנטען ב
המכתב, הציגה את טענותיה כעובדות, התעלמה ממכתב 
המשנה ליועמ"ש לפיו את המונח "פעילות פוליטית" לעניין 
חופש הביטוי יש לפרש בצמצום כפעילות מפלגתית בלבד, 

ניסינו לתאם  2016כמו גם שהעיתוי תמוה, שכן כבר מנובמבר 
עיר, אלא שזו נקבעה לבסוף רק לחודש יולי פגישה עם ראש ה

  , ואילו המכתב נשלח כעת.2017
תוכה בהעירייה נתונה ללחצים של גורמי ימין שונים,     

ומחוץ לה, וטוענת שהמקלט הוקצה לפעילות קהילתית אבל 
קיימת  2017מתקיימת בו פעילות פוליטית. בישראל של 

ערבית משותפת שהיא -התנגדות ממסדית לכל פעילות יהודית
פוליטית מעצם קיומה. אנו מתכוונות להמשיך בפעילות, 

-ולהיאבק בניסיונות העירייה להשתיק את הפעילות במולתקא
פגש ולקבוע אילו תכנים מותר ואסור להציג תוך איום מ

  בביטול ההקצאה.
השנים בהן פועל בית התרבות התארחו  11לאורך    

מפגש חברות וחברי סגל רבים באירועים שונים -במולתקא
ומגוונים. אנו פונות אליכן/ם כדי לבקש שתפנו אל ראש 

עלת מדוע פו לקבל הסבר העירייה, רוביק דינלוביץ', בבקשה
ערבי היחיד בעיר, או -העירייה לסגירת בית התרבות היהודי
  בדרישה שתחדל העירייה מן המהלך. 

  חיה נח 
 קיום בנגב לשוויון אזרחי-פורום דו מנכ"ל

      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
   26205או לתיבת דואר 

 6126102יפו -ת"א
  

 

  עשה לך פסל
"נתניהו, כמו סלמן מלך סעודיה, יו"ר הרשות הפלסטינית 

מאזן ומנהיגי מדינות המפרץ, היטיב להפנים את העצה -אבו
שקיבל לסביבתו של טראמפ, ולפיה חנופה תיענה בחנופה, 

  והמתחנפים יתוגמלו בהתאם"
  )21.5אחרונות", (שמעון שיפר, "ידיעות 

  
  

  לית מרגהשמאלנים חוזרים? לא אצל אראל 
"המשלחת הישראלית לוועידת איחוד מדינות אגן הים התיכון 
הביאה לשינוי בנוסח הודעת הסיכום שיזמה המשלחת 

ח"כ  .הפלסטינית לוועידה שהתקיימה בסוף השבוע ברומא
אראל מרגלית (המחנה הציוני) שעמד בראש המשלחת מסר 

מדובר ב'ניצחון היוזמה על ההפחדה'. ההצעה הפלסטינית כי 
קראה להטלת אשמה על ישראל בשל המצב ברצועת עזה 
והמצור עליה וכן דרשה שישראל תתחייב שלא להפציץ מתקן 
התפלה הנבנה בעזה מכספי מדינות שמרביתן חברות 

  .באיחוד"
  )14.5(וואלה, 

  

  המנהרה שבקצה האור
נתנאל שריקי  המנהרות', המקובלנרקמת בין 'רב "ידידות 
לשר התחבורה שהזמינו כאורח כבוד לחנוכת קו  מנתיבות

. אחיהוד בדרך להילולה במירון – הרכבת החדש בית שמש
השר בביתו של הרב בנתיבות לפני זמן לא  של רוולאחר ביק

רב, השר כץ הזמין את הרב נתנאל שריקי לנסיעת הבכורה 
אחיהוד. את פני  –ת שמש במוצ"ש של רכבת ישראל בקו בי

הרב נתנאל שריקי קיבלו השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, שר 
התחבורה, ישראל כץ, רב הכותל והמקומות הקדושים, 
שמואל רבינוביץ', מנכ"ל משרד הדתות ועוד נגידים. הרב 
נתנאל שריקי התבקש על ידי עוזריו של שר התחבורה לברך 

עצמו להצלחה  את קו הרכבת החדש ואת שר התחבורה
  ."ושגשוג

  )15.5(הודעה לעיתונות של משרד התחבורה, 
  

  איזו הפתעה!
החברות הגדולות במשק, המיוצגות על ידי התאחדות "

בלים, מיכל התעשיינים, תומכות ביוזמה של הממונה על ההג
  ".הכרזה על מונופוליםהביטול ל –הלפרין 

  ) 23.5("דה מרקר", 
  

   תשכחו מהווילה: הג'ונגל שבג'ונגל 
. 'רוצח מתועב שמבצע רצח עם –ת אסד הגיע הזמן לחסל א'"

ינלאומי ללוחמת יבשה בכנס הבהשר יואב גלנט דברים שאמר 
כשנסיים עם זנב הנחש, נוכל 'אמר גלנט: . עוד ולוגיסטיקה

שנה היתה  75להגיע גם לראשו שיושב בטהראן. אילו לפני 
הצבאית והביטחונית שיש לנו כיום, לנו את העוצמה 

ההיסטוריה הייתה נכתבת בצורה שונה. לרוצחים שפלים 
ומנהיגים הדורשים את השמדתה של ישראל דוגמת אסד 

אין יותר זכות קיום. העולם צריך לגרש  –ומפעיליו בטהראן 
  '".את המפלצת השיעית חזרה למקומה

  )3.5"מעריב", (
  

  הגרסה הישראלית –ניוז"  "פייק 
אחרי שהמשטרה הודיעה שהדריסה בתל אביב הייתה תאונת "

ארדן  גלעד ארדן מעדכן את טראמפ שהיה פיגוע. -דרכים 
שומר על עקביות. גם באום אל חיראן הוא טען שמורה 

 דאעש, וכשגל למתמטיקה הוא מחבל מתאבד בשירות
 . 'טרור הצתות'שריפות התרחש בארץ, הוא הכריז: 

גלעד ארדן מראה לטראמפ מי כאן מלך הפייק ניוז, ומראה 
  ."לכולנו מי כאן רוקד על הדם

  )22.5(ח"כ דב חנין בפייסבוק, 
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  אסון הכיבוש והמוצא הנחוץ האפשרי
 

1967שנה למלחמת יוני  50גילוי דעת המפלגה הקומוניסטית הישראלית במלאות   

היו וממשיכים ויובל השנים שחלפו מאז  1967מלחמת יוני     
להיות קו פרשת מים פוליטי ורעיוני בחברה הישראלית. מול 
פשעי הכיבוש והמלחמות התכופות, הגובים מחיר אנושי 
וחברתי כבד, ממשיכים שוחרי השלום והדמוקרטיה במערכה 

לגבול של  1967ביוני  4-לסיום הכיבוש ולמען הפיכת קווי ה
לסטין, ולמען ישראל ופ –שלום בין שתי מדינות עצמאיות 

  שתי בירות בירושלים.
  

שנה, הייתה המפלגה הקומוניסטית הישראלית  50לפני     
(מק"י) המפלגה היחידה שהתנגדה למלחמה מהרגע בו פרצה 

תבעה להפסיקה ולהחזיר את צה"ל מיד לקווי שביתת הנשק. ו
המלחמה עצמה, כמו גם כל המלחמות שנוהלו אחריה, לא 

עצמו דנה הכנסת  1967ביוני  5-אך בהובאה לאישור הכנסת, 
בהצעות חוק ממשלתיות בדבר הטלת מסים למימון המלחמה. 
חברי סיעת מק"י היו היחידים שנאמו והצביעו נגד המסים 
והמלחמה, בעוד שיתר המפלגות תמכו כולן במלחמה 
ובממשלת "הליכוד הלאומי" בראשות לוי אשכול (המערך) 

  ן (גח"ל).שחוזקה לקראת המלחמה במנחם בגי
  

בהתייצבה בהחלטיות מול אופוריית הניצחון הצבאי,     
הייתה מק"י המפלגה הראשונה שחשפה את פשעי המלחמה; 
השתמשה במושגים "כיבוש", "שטחים כבושים" ו"גירוש 
תושבים"; והתריעה שהמלחמה תמיט אסון על ישראל ותחזק 
את השוביניזם והריאקציה. הממשלה מצידה ניסתה להשתיק 
את ההתנגדות העקבית לכיבוש באמצעות גל מעצרים 
מינהליים של עשרות מנהיגים של מק"י ושל הנוער 

קומוניסטית. המעצרים -הקומוניסטי וליבוי הסתה אנטי
לזכויות האזרח  סכנהוההסתה ביטאו באופן מוחשי את ה

  בכיבוש. נהבישראל ולסדרי שלטון דמוקרטיים הטמו
חשפו שוב את עומק הפער  1967המלחמה והכיבוש ביוני     

פוליטי בין מק"י לבין המפלגות הציוניות לגווניהן -הרעיוני
השונים, לרבות הח"כים הערבים, לווייני המערך, שכיהנו אז 
בכנסת. בגילוי הדעת שפרסמה ביום פרוץ המלחמה, נוסף 
לתביעה להפסיק את המלחמה ולהסיג את צה"ל מהשטחים 

כה הפוליטית של מק"י כי שנכבשו במהלכה הדגישה הלש
"את כל השאלות השנויות במחלוקת יש לפתור אם ורק בדרכי 
שלום, על בסיס הכרה הדדית בזכויות עם ישראל והעם הערבי 

  הפלסטיני".
  

עמדה זו המשיכה את הקו הייחודי של הקומוניסטים, שהיו     
השנים שחלפו בין החלטה  20הכוח הפוליטי היחיד שבמשך 

האו"ם (החלטת החלוקה) לבין מלחמת יוני  של עצרת 181
בעקביות פתרון מדיני שיכלול הכרה בזכויותיו  וווותבע 1967

הלאומיות של העם הפלסטיני, לרבות זכותו להגדרה עצמית, 
ופתרון בעיית הפליטים הערבים לפי החלטות האו"ם. עקביות 
זו נבעה מעמדתה האינטרנציונליסטית של מק"י בשאלה 

ובשאלה הפלסטינית בפרט, ונותרה תשתיתה הלאומית בכלל, 
להתנגדות למלחמות הרבות שניסו לחסל את זכויות העם 

  הפלסטיני ולתמיכתה בהסדר שלום צודק ויציב.
  

, ליוותה  מק"י את 1967השנים שחלפו מאז יוני  50-ב    
ההכרה העקרונית בזכויות העמים בניסוח יצירתי של פתרונות 

ם והעולמיים ובהחלטות של המתחשבים בתנאים המקומיי
נסיגה מכל השטחים  –מוסדות האו"ם. ניסוחים של מק"י 

ופירוק ההתנחלויות, מדינה פלסטינית  1967שנכבשו ביוני 

בצד ישראל, ירושלים המזרחית בירת פלסטין וירושלים 
, , , , המערבית בירת ישראל, הכרה באש"ף כנציג העם הפלסטיני

שאלת הפליטים משא ומתן לשלום עמו, פתרון צודק ל
הפלסטינים בהתאם להחלטות האו"ם, נסיגה ישראלית מרמת 

רכשו בהדרגה  –הגולן הסורית ומחוות שאבעה הלבנוניות 
תמיכה מצד חוגים ומפלגות בישראל ובאים לידי ביטוי 

  בעמדות של מרבית מדינות העולם ובהחלטות האו"ם.
  

ו מאבקו של העם הפלסטיני נגד הכיבוש ולהקמת מדינת    
זוכה בתמיכה בינלאומית  1967ביוני  4-העצמאית בקווי ה

רחבה. אולם בפועל נמשכים הכיבוש, ההתנחלויות, הנישול, 
הריסת הבתים, הדיכוי האלים והרצחני, מעצרים ומאסרים 
ושלילת זכויות אזרח בסיסיות. ברורה לחוגים לא מעטים 
בישראל גם תרומת הכיבוש הנמשך למלחמות החוזרות, 

ת הקיטוב החברתי בישראל, לכרסום השיטתי להעמק
בחירויות האזרח ובמשטר הדמוקרטי, להחרפת גילויי 
הגזענות והפאשיזם, ולהישארות הליכוד ושותפיו בימין 

  בשלטון.
  

המצביעים היום על הימשכות הכיבוש על כל תופעות    
הפיכותו -הלוואי הקשות שלו כבר יובל שנים כהוכחה לאי

לה שאחרי הנכבה סברו שזה סופם של טועים כפי שטעו א
העם הפלסטיני ושל הנהגתו, וכפי שמוליכים שולל אלה 
המתכננים באמצעות עוד מלחמה אכזרית לחסל סופית את 
זכויותיו הלאומיות. איננו מתעלמים מהתנאים המקומיים, 
האזוריים והבינלאומיים הקשים השוררים היום, והמקשים על 

צודק ויציב. אך ויתור על המטרות סיום הכיבוש וכינון שלום 
הפוליטיות היסודיות האלה משמעותו השלמה עם סבבי 
מלחמה נוספים ועם שפיכות הדמים וויתור מודע על הסיכוי 
לחלופה פוליטית, המבוססת על כיבוד הזכות גם של העם 

להגדרה עצמית ולעצמאות לאומית. פתרון של שתי     הפלסטיני
ונותר ריאליזם מדיני, שכן הוא  מדינות, ישראל ופלסטין, היה

היחיד המכבד את זכויות שני העמים ולכן יכול להיות בסיס 
למערכה של הכוחות הדמוקרטיים בקרב כל אחד משני העמים 
ולשיתוף פעולה ביניהם. אלה המפנים לו עורף משום שטרם 

נוטשים את המערכה ומחזקים בפועל את הכיבוש ואת  –יושם 
 .ממשלת הכיבוש

 
  >>> 4בעמוד  המשך

  
  

  
  

  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 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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שביתת ל שגיםיה

  האסירים הפלסטינים
 קארקע עיסא    

 ,פארס וקדורה
 מועדון מראשי
 והוועד האסיר
 אסירים לענייני
 הפלסטינית ברשות
 בשבת הודיעו

 כי )27.5(
 הכלואים הפלסטינים האסירים של הרעב שביתת הסתיימה
 עם הסכמות שהושגו לאחר תזא .יום 40  לאחר ,בישראל

 פי על .האסירים של לדרישותיהם בנוגע הסוהר בתי שירות
 מרואן 'פתח בכיר בהובלת התנהל ומתן המשא ,הידיעה
 ועדת" של ונציגים ,השובתים האסירים מנהיג הנחשב ,ברגותי

 שעות 20 נמשכו השיחות .אשקלון בכלא התקייםו ״השביתה
 נמסר ,הושגו השובתים מדרישות מבוטל לא חלק .ברציפות

   .עוד
 בנושא ברגותי עם לדון הסוהר בתי שירות סירב בעבר    

 משפחתי ביקור הענקת היתר בין היו שמטרותיה ,השביתה
 באגפים ציבוריים טלפון תאי של הצבה ,חודש בכל נוסף

 הכלא לבתי האקדמיים הלימודים של החזרה ,הביטחוניים
 .לצפייה יותר רבים טלוויזיה וערוצי

 פלסטינים אסירים 150-כ כי ,נמסר השביתה תום לפני    
 ההחמרה בשל חולים בבתי לבדיקות הועברו רעב שובתי

 ככל" :״בצלם" ארגון התריע כך עקב .הרפואי במצבם
 האסירים כלפי ממחויבויותיה להתעלם תמשיך שישראל
 להתדרדר ימשיך הרפואי מצבם ,זכויותיהם בהפרת ותמשיך
 ".מסוכן ויהפוך

 שפתחו הפלסטינים והעצירים האסירים מאלף יותר    
 לגיטימיות דרישות שורת העלו באפריל 17-ב רעב בשביתת
 ,מוחזקים הם שבהם אנושיים הבלתי התנאים לשיפור

 איסור ,משפחות ביקורי על קיצוניות הגבלות :הכוללים
 גישה מניעת ,בטלפון לשוחח ״ביטחוניים" אסירים על מוחלט

 שאף – בבידוד כליאה ,נאותה ברמה וחינוך רפואה לשירותי
 שהוא, מנהלי מעצרב הפסול והשימוש – עינוי נחשבת היא

 ישראל החזיקה 2017 באפריל 30-ל כוןנ .משפט ללא מעצר
   .ס"שב נתוני לפי כך ,פלסטינים 486  מנהלי במעצר

 של שטחה בתוך כלא בבתי פלסטינים אלפי של כליאתם    
 – כלל משפט ללא וחלקם הוגן משפט ללא רובם – ישראל

 נפרד בלתי חלק הן ,עליהם המוטלות הקיצוניות וההגבלות
  .הבינלאומיות לאמנות ומנוגדת הכיבוש ממשטר

 

  :ירושלים׳ ל׳יום נגד בקריאת וגלאון עודה

 פלסטין בירת העיר מזרח את עשו
 ירושלים במזרח הפגינו הקיצוני הימין אנשי שרבבות שעה    

 עיתונאים מסיבת ראח'ג שייח בשכונת נערכה ,)24.5(
 איימן כ"ח ,המשותפת הרשימה ר"יו בהשתתפות משותפת

 הדתות ושר  ,גלאון זהבה ח״כ ,מרצ ר"יו ),ש"חד(  עודה
 .הבאש אל מחמוד ,הפלסטינית ברשות וההקדשים

 וזכה ירושלים שבמזרח קולוני אמריקן במלון נערך האירוע    
   התעלמות תוך  – והבינלאומית הערבית בתקשורת רב כיסויב

  

 ,עודה .העברית בשפה הישראלית התקשורת צדמ מוחלטת
 הקוראת משותפת הצהרה על יחד חתמו הבאש ואל גלאון

 בסיס על הכיבוש סיום בדבר להסכם להגיע ישראל לממשלת
 של צידהב עצמאית פלסטינית מדינה ולהקמת 1967 גבולות
 המדינה בירת המזרחית ירושלים תוכרז שבמסגרתו ,ישראל

 בינלאומית הכרהב תזכה המערבית וירושלים ,הפלסטינית
 .ישראל מדינת כבירת

  
 

  

  גילוי דעת מק״י במלאת

  1967שנה למלחמת יוני  50 
  

  3המשך מעמוד 
  
  

סיום הכיבוש וכינון שלום צודק ויציב אינם מרשם לפתרון     
כל הבעיות שעל סדר יומה של החברה הישראלית. אך השגת 
יעדים אלה תסלק מחסום ממשי הניצב בפני כלל המאבקים 

המכבדת זכויות אדם ולמען  ,למען חברה דמוקרטית, שוויונית
צדק חברתי: דבקות המערך/העבודה בהמשך הכיבוש 

 2012ובהתנחלויות העלתה את הליכוד לשלטון; מלחמת עזה 
, ואלה 2011דחקה לקרן זווית את תנועת המחאה הגדולה של 

  רק שתי דוגמאות. 
בהדגישה את גורליות המערכה לסיום השלטון הישראלי     

ולכינון פלסטין בצד ישראל,  1967ני בשטחים שנכבשו ביו
תורמת מק"י כמיטב יכולתה לכל המאבקים החשובים 

המעמדיים, החברתיים, הדמוקרטיים, המגדריים,  –האחרים 
הסביבתיים, התרבותיים והחינוכיים, למאבק לשוויון מלא של 
האוכלוסייה הערבית בישראל. מק"י נרתמת לכל אחד 

והאינטרנציונליסטית מהמאבקים מתוך גישתה המעמדית 
ערבית ומתוך נכונות לבנות סביבו שותפויות -היהודית

פוליטיות קצרות טווח וארוכות טווח גם עם בעלי גישות 
  רעיוניות אחרות.

לנינית עוסקת מק"י בתהליכים ולא -כמפלגה מרקסיסטית    
בתאריכים, בתיאוריות המגובות בעובדות והמשקפות 

השערות ובמשאלות לב. הודות תהליכים אובייקטיביים ולא ב
להשקפת עולמה, גיבשה ומגבשת מק"י פתרונות פוליטיים 

  העומדים במבחן הזמן.
תבעה מק"י פינוי מידי של הצבא הישראלי  1967ביוני  5-ב    

, 18-מהשטחים שנכבשו. עשור מאוחר יותר, בוועידתה ה
גיבשה המפלגה תכנית שלום מפורטת, שעקרונותיה הם: קווי 

ישראל תוציא את כל  ;יהיו גבולות השלום 1967יוני ב 4-ה
כוחותיה מכל השטחים הערביים שכבשה במלחמת יוני 

; כיבוד זכותו של העם הערבי הפלסטיני להגדרה עצמית 1967
בצד מדינת ישראל; הכרה בירושלים המזרחית כבירת 
פלסטין; פתרון צודק לשאלת הפליטים הפלסטינים בהתאם 

כירות בזכותם לבחור בין שיבה להחלטות האו"ם, המ
למולדתם לבין קבלת פיצויים; כיבוד זכות כל המדינות 

  והעמים לקיום ריבוני ולהתפתחות בתנאי שלום וביטחון.
 50בכוחה של תכנית שלום זו לשמש גם היום, במלאות     

ערבית -שנה לכיבוש, מצע פוליטי של תנועת שלום יהודית
רחבה. הקמתה של תנועה כזו ממשיכה להיות יעד מרכזי של 

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית בעת הזאת.  
  

2017חיפה, סוף מאי   
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  אחד העסקים המשתלמים ביותר לבורגנות הישראלית

זםכלכלת כיבוש וקפיטלי
  

  אפרים דוידימאת 
 

פיליפ גוטליב פון קלאוזביץ, הגנרל הפרוסי הנחשב מייסד     
 :עשרה-תורת הלחימה המודרנית, טען בתחילת המאה התשע

אבל באמצעים אחרים".  –"המלחמה היא הפוליטיקה 
"הכיבוש הוא  :בתחילת המאה העשרים ואחת אפשר להוסיף

רים". מאז יוני אבל באמצעים אח –הכלכלה (הקפיטליסטית) 
משק בישראל רואה  ,וכיבוש השטחים הפלסטיניים 1967

הפלסטיני חצר אחורית שלה (ראו קשריה הכלכליים של 
  הברית עם מקסיקו במאה השנים האחרונות). -ארצות

המשק הפלסטיני בידי  שבוי "ששת הימים"בתום מלחמת     
ישראל, כפי שהגדירו זאת כלכלנים ישראלים. הפרויקט 

נמשך עד  1967-קפיטליסטי הישראלי שהחל ב-לוניאליהקו
וללו ימינו, ואף חצה ללא פגע את השינויים העמוקים שהתח

ממלכתי - משק קפיטליסטי במשק הישראלי במרוצת השנים:
ליברלי, - , שהיה לאחר מכן למשק קפיטליסטי נאו1985עד 

  קפיטליזם הגלובלי. בינותק -הקשור קשר בל
 

 בוש הכלכלי של השטחים:כיה למאפייניו ש    
  

צורות: הקמת  מגווןב    השתלטות על קרקעות )1(
"שטחי כ ההתנחלויות, הכרזה על "קרקעות מדינה", הגדר

ם, יאימונים", גידור שמורות טבע ותיחום אתרים ארכיאולוגי
  בנייה של חומת ההפרדה, תשתיות ומחנות צבא.

שווקים של המשק הפלסטיני עם ישיר מניעת קשר ) 2(

  ייצוא ב השולטת  אחידה  מכס"   "מעטפת  באמצעות  בחו"ל

  

ייבוא דרך גשרי הירדן (הנמצאים בשליטה ישראלית) או בו
 באמצעות נמלי אשדוד וחיפה.

  

שהוא כוח עבודה "גמיש"  ניצול כוח האדם הפלסטיני,) 3(
במיוחד: ללא זכויות, ללא התאגדות מקצועית, ללא הגנה 

וני האכיפה שלו. כוח העבודה הזה של החוק ושל מנגנ
עובדות לרוב בענפי משק עתירי ידיים בישראל מועסק 

ברמות שכר נמוכות במיוחד. פועלים פלסטינים מנוצלים ו
ידי מעסיקיהם הישראלים הן בשטח ישראל והן באזורי ב

 התעשייה בהתנחלויות.
  

במשך שנות  :ח התעשייה הפלסטיניתותימניעת פ) 4(
של הצבאי להנמכת קומתה של התעשייה דאג הממ הכיבוש

בעלי ההון  לשהפלסטינית ובכך שימש זרוע ארוכה 
הישראלים שחששו מתחרות. "החסמים לתיעוש הפלסטיני 
הם רבים [...] אך מדיניות הכיבוש, הכלכלה והצבא של 
ישראל היו למחסומים העיקריים העומדים בפני פיתוח 

 התעשייה" קבע חוקר פלסטיני 
  

 טות על המים ועל מקורות המים.השתל) 5(
 

 לפני םיפלסטיני מניעת פיתוח של מוסדות פיננסיים) 6(
מניעת התפתחות של  –הסכמי אוסלו ופריז, ואחריהם 

-מוסדות פיננסיים ושל ריבונות מוניטרית פלסטינית, כולל אי
  הנפקת מטבע פלסטיני. 

אם כן, במרוצת השנים התבססו היחסים בין המשק      
 י למשק הפלסטיני על הנוסחה הקולוניאלית, לפיה הישראל

  
  

>>> 6המשך בעמ׳   
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הכוח הכובש נהנה מכל הזכויות ועל הנכבש מוטלות כל     

זה הופך את הכיבוש לעסק כוחני החובות הכלכליות. יתרון 
משתלם במיוחד עבור שורה ארוכה של בעלי הון, בנקים, 
מעסיקים ישראלים גדולים, בינוניים וקטנים, תעשיינים 
(הרואים במשק הפלסטיני שוק חשוב לתוצרתם), חקלאים 
ו...קבוצה מצומצמת של בעלי הון פלסטינים שתפקידם 

  "לתווך" בין המשקים. 
הים מדוע קשה כל כך לסיים את הכיבוש. רבים בישראל תו    

יש השלכות  –חמישים שנה  –מתברר שלכיבוש ארוך כל כך 
גם על המבנה החברתי הישראלי. נוצרה שותפות אינטרסים 
בין חברות בנייה (הבונות בהתנחלויות), בנקים (המעניקים 
הלוואות ומשכנתאות), קבלנים קטנים, מתנחלים, קיבוצים, 

תעשיות נשק פרטיות וממלכתיות (הרואות חברות מזון ואף 
בכיבוש "הזדמנות פז לנסות את הכלים"). זו מסה קריטית של 

-מעסיקים ישראלים המאוחדים סביב האינטרס הכלכלי
 מעמדי בהמשך הכיבוש.  

הסכמי אוסלו, ובמיוחד פרוטוקול פריז הכלכלי, שנחתמו      
 ,1994-בבין ממשלת ישראל לארגון לשחרור פלסטין (אש"ף) 

לא שינו את הנוסחה. הנשיא לשעבר שמעון פרס, מנהיג 
מפלגת העבודה דאז, קבע כי "אנו לא מעוניינים בשלום של 

  לישראל   חשוב קרי: לא  ,שווקים" דגלים, אלא בשלום של 
  

  

  כך עושקים את הפועלים הפלסטינים
  

אחד  - יוסף מוסא זידאת במאפייה בגבעתיים שנים עבד  18    
מעשרות אלפי העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל 

, כאשר לקה בלבו, הוא נתקל בסירוב 55ברישיון. אולם בגיל 
בלתי מוסבר, לדבריו, מצד רשות האוכלוסין וההגירה לשלם 
לו על הימים בהם היה חולה ולא עבד. בארבע השנים 

מיליון שקלים המיועדים  190-האחרונות גבתה המדינה כ
ום דמי מחלה לפועלים פלסטינים, אך התשלום בפועל לתשל

מיליון שקלים  7-ימי מחלה באותה התקופה נאמד בכ בורע
  .בלבד

חודשים האחרונים הפסיקה רשות האוכלוסין וההגירה ב    
כליל את הטיפול בבקשות של פועלים פלסטינים לתשלום דמי 
מחלה. בשל כך הצטמצם מספר הפועלים שהצליחו לקבל 

 על כמה מאות בלבד מתוךעמד בשנים קודמות  גםתשלום, ש
אלף פועלים. לפי נתוני הרשות, בשלוש השנים  60עד  50

 דמי מחלהמהפועלים כספי אחוזים 1.5-1 האחרונות קיבלו
 0.25%מהרשות מדי שנה, ואילו השנה עומד שיעורם על 

  .בקשות שאושרו ושולמו 156-מדובר ב ד.בלב
משכרם  2.5%המעסיקים הישראלים  ם לפי חוק, מפרישי    

של הפועלים הפלסטינים ל"קרן דמי מחלה" שבאחריות רשות 
האוכלוסין, המעבירה אותם בהמשך למשרד האוצר. באוצר 

את הסכום המדויק שנצבר לעמותת קו לעובד סירבו למסור 
במשך השנים, אך לפי הערכות זהירות מדובר במאות בקרן 

  .מיליוני שקלים
כי  ,נכתבבתחילת השנה לבג"ץ לעובד  וקה שהגישה בעתיר    

כספי דמי המחלה "מנוהלים במחשכים, בלא תקנון מחייב" 
ותוך "הערמת קשיים על עובדים המבקשים לממש את 
הזכויות הנובעות מהן". לאחר שהתברר כי רשות האוכלוסין 

ולטענת בכיר  –אינה מטפלת בבקשות לדמי מחלה מאז אפריל 
הגישה עו"ד מיכל  –הפלסטיני, אף קודם לכן במשרד העבודה 

תג'ר מהעמותה בקשה לצו ביניים, הדורש כי בקשות הפועלים 
 827ייבדקו באופן מידי. מרשות האוכלוסין נמסר כי מתוך 

פניות נמצאות  593בקשות שהוגשו מאז תחילת השנה, 
 "."בתהליך בדיקה

  
, אם יונפו דגלים פלסטיניים ברחבי הגדה או רצועת עזה

  ובלבד שנשמור על היחסים הכלכליים הקולוניאליים. 
קביעת גבול כלכלי בינה לבין הרשות  ישראל מונעת    

שהיה מעניק לרשות סממן מובהק של  מהלךהפלסטינית, 
לקראת הסדר של קבע.  ריבונות והיה יוצר תקדים מחייב
רה אלא לקבל את המודל ילרשות הפלסטינית לא הייתה בר

, שכן ישראל פריז בסופו של דבר בפרוטוקולהוסכם  עליו
לשוק העבודה  התנתה את המשך הכניסה של פלסטינים

הישראלי בקבלתו. זאת, שעה שהרשות הפלסטינית לא יכלה 
בתחומה מקומות תעסוקה חלופיים לאותם עשרות  לספק

    .אלפי עובדים שהועסקו בישראל
יז יצוין שהיחסים הכלכליים שעוצבו בפרוטוקול פר    

הבליטו את פער העוצמה, שהתקיים מלכתחילה, בין ישראל 
הקפיטליסטית החזקה לבין הרשות הפלסטינית הפריפריאלית 
והתלויה בטבורה במשק הישראלי. פער זה בא לידי ביטוי 

  בולט בשנים הראשונות ליישומו בכמה תחומים.
סכם נתן לישראל שליטה בלעדית כלול בהה איחוד המכסאיחוד המכסאיחוד המכסאיחוד המכס                

ועל גביית מסי הייבוא והמע"מ.  החיצוניים על הגבולות
המסים  שליטה זו מעניקה לישראל אפשרות לעכב את העברת

שגבתה עבור הרשות הפלסטינית, או לאיים בכך כאמצעי לחץ 
ישראל נקטה צעד זה פעמים מספר מאז נחתם ההסכם  וענישה.

של המערכות  פגעה קשות ביכולת התפקודבדרך זו ו
   .הציבוריות בשטחים

עם העולם ימשיך להתנהל  הסחר הפלסטיניהסחר הפלסטיניהסחר הפלסטיניהסחר הפלסטיניעל פי ההסכם,     
הישראליים, או דרך מעברי הגבול  דרך נמלי הים והתעופה

גם בהם המחברים את הרשות הפלסטינית עם מצרים וירדן ו
ישראל. תלות זו של הפלסטינים בקבלת אישור  תלטוש

לקיום המסחר גורמת נזקים אדירים לכלכלה  ישראלי
מטילה סגר מוחלט על  בכל פעם שישראלהפלסטינית 

השטחים ומבטלת את כל האישורים, כפי שקרה בתדירות 
הכולל , איחוד המכסאיחוד המכסאיחוד המכסאיחוד המכסגבוהה מאז אמצע שנות התשעים. 

חופשי של עובדים, לא מנע מישראל לאסור  םזרל התחייבות
 במפורש על כניסת עובדים לתחומה. מאז נחתם ההסכם

השטחים לתקופות סגר מוחלט על לא אחת הטילה ישראל 
הרשאים להיכנס  ממושכות והגבילה את מספר הפועלים

 לישראל. מדיניות זו גרמה לצמצום ניכר בהכנסות של
האוכלוסייה הפלסטינית מעבודה בישראל ולעלייה ניכרת 

  .בעוני ובאבטלה
מסגרת היחסים הכלכליים בין שני הצדדים, כפי שנקבעה     

נתיפאדת ים, גם לאחר אכנה עד היו בהסכם פריז, נותרה על
, וגם לאחר ההתנתקות 2000שפרצה באוקטובר  אקצאאקצאאקצאאקצא----אלאלאלאל

הסכם  נחתם 2012. ביולי 2005מרצועת עזה באוגוסט  והנסיגה
חדש בין ישראל לרשות הפלסטינית, המבוסס על פרוטוקול 

  .בשליטה הישראלית בכלכלה ההסכם לא שינה דבר .פריז
  

  
עדויות וייצוגים של כיבוש" מושגים,  50" כלול באסופה מאמרה   

 ,אינדקס מושגים, עדויות וייצוגים ביקורתי שראה אור לאחרונה -

מושגים,  50לקראת השנה החמישים לכיבוש. האסופה כוללת 

אחת מכל שנה מאז  -עדויות  50-ו ,ידי מגוון כותביםבשנכתבו 

  . השקת האסופה תתקיים, עם משתתפיה, ברחבי הארץ. 1967

 8ההשקה תיערך בחסות "זו הדרך" ביום חמישי בתל אביב     

.  70בגדה השמאלית, רח' אחד העם  20:30בינוי, בשעה 

בר ("ירושלים המזרחית"), -בהשתתפות האדריכלית אפרת כהן

עסאם מח'ול ("אינתיפאדה"), ד"ר מנוחין (עורך האסופה, 

"חיסולים"), זיו שטהל ("קרקעות"), מנחה: אפרים דוידי ("כלכלת 

  ש וקפיטליזם").כיבו
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  איימן עודה ופעילי חד״ׁש בהפגנת האלפים 

  (צילום: זו הדרך) 27.5בכיכר רבין, נגד הכיבוש 
  

  למען חזית רחבה
 

  אבישי ארליך מאת
         

סטוריה של עם יפרסם דניאל בלטמן, פרופסור לה 12.5-ב    
זמננו באוניברסיטה העברית, מאמר חשוב  בת ויהדות ישראל

 ערבית למאבק בסיפוח.-בו קרא לחזית יהודית ,ב'הארץ'
סיפוח קולוניאלי ברוטלי הוא שנה הכיבוש  50אחרי  ,לטענתו

שנות  50לאחר  היוצר אפרטהייד בגדה וגטו נצור בעזה.
הממשלה הימנית  רכזתמ שלא הביא לסיום הכיבוש,, מאבק

אנשים וארגונים  נגד האשאת  ביותר שידעה ישראל
כיבוש בהממשיכים להיאבק נגד הכיבוש. בגינוי הנאבקים 

משתתפים גם כאלה שעדיין קוראים לעצמם, משום מה, 
 אלימות.בהסתה וב 'שמאל' ומצד ימין הוא מלווה בשנאה,

לדעת בלטמן מה שהופך את המעטים שעדיין נאבקים בכיבוש 
ל'אויבים מבפנים' ו'בוגדים' הוא שהם קול המצפון בחברה 
שאיבדה את מצפונה. המשך מאבקם מסמל קבל עם ועולם כי 

  מה שעושה המדינה הוא בלתי חוקי ובלתי מוסרי בעליל.
 יםשמתמיד ארגוניםי הננוכח מצב זה קורא בלטמן לש    

מרצ והרשימה המשותפת,  בהתנגדות בלתי מתפשרת לסיפוח,
וליצור חזית  םאת שיתוף הפעולה הפרלמנטרי ביניהלהדק 

משותפת. הבעיה, כפי שרואה אותה בלטמן, היא: ש"כל אחת 
משתי הרשימות זוכה לתמיכה רק בקרב בני קבוצה לאומית 
ודתית אחת מקרב שני העמים החיים כאן, אבל בלא שותפות 
בין נציגי שני העמים, לא ניתן יהיה לקדם באפקטיביות פתרון 

לדעתו: "מרצ  תור לסיום הכיבוש ויעצור את הסיפוח".שיח
והרשימה המשותפת רואות עין בעין את מרבית הנושאים 
העומדים בראש סדר היום של החברה הישראלית. נציגיהן 
שותפים למרבית המאבקים בתחומי החברה והרווחה ולמאמץ 

הדמוקרטיה הקורסת בישראל. הקמת חזית מאבק את לשמור 
מאז [...]  רושה שמוכרחים להסכים על הכלמשותפת אין פ

רגע לפני  לא היה צורך גדול יותר בהקמת מסגרת כזאת, 1967
  הלאומנית  והמשיחיות  אלית יהקולונ   ההתנחלות   שהסיפוח,

  

יגרמו לישראל לגלוש לביצוע 
פשעי מלחמה נוראיים עוד  של

לחזית כזאת פוטנציאל  [...] יותר
ענק לסחוף קהלים חדשים משני 

ניס משב רוח רענן העמים, ולהכ
מול הסכנה [...]  לשורות המאבק

להפוך את ישראל למדינה 
ריכוזית שתחסל את 
הדמוקרטיה, תפרק את ארגוני 
ההתנגדות ותקדם מהלכים 

  נפשעים עוד יותר בשטחים". 
  

אני מסכים מאד עם פרופ'     
, מלאל כהש צריחד" בלטמן.

בעת הקריטית הזאת, תפקיד 
ית חזית יציר מרכזי בבנכ

שיסטית נגד אפ-דמוקרטית אנטי
הכיבוש ובעד שלום ושוויון 

צריכות ו לחזית כז בישראל.
להיות שתי כנפיים הפרושות 

היהודית והערבית.  – רחב לשני חלקי החברה הישראלית
 מוטת הכנפיים הזאת צריכה להיות רחבה ככל האפשר.

חד"ש נמצאת ב'בלוק' עם שתי  ,יהודית-ערבית תנועהכ
אך אין  ,המפלגות הערביות העיקריות ב'רשימה המשותפת'

 בחברת הרוב היהודית בישראל.לכך סימטריה מקבילה 
מסוגלת להגיע לכל הכוחות  ינהחד"ש א מצבה הנוכחי,ב

היה נחמד אם היו יותר יהודים  המתקדמים בחברה היהודית.
אך  – יה נחמד לו היו יותר ערבים בחד"שבחד"ש כשם שה

תוף יכן עלינו לחשל כלים ליותר שללצערנו לא זה המצב. 
פעולה עם כוחות יהודים ציוניים שהמשותף להם ולנו: 

ההתנגדות לכיבוש  המאבק לשמירה על הדמוקרטיה,
  . ואזרחי והחתירה לשוויון חברתי

  

ה על שאיימ ,העלאת אחוז החסימה בבחירות האחרונות    
הייתה הכורח  והשמאל העקבי,הייצוג הכולל של הערבים 

בגינו נוצרה הרשימה המשותפת. האם אנחנו צריכים לחכות 
כדי שנבין  – לעוד חוקים שיגבילו את יכולת המאבקים שלנו

  ?בהתמדהמתהדקת לצווארנו שעניבת החנק 
  

  

אנחנו כבר משתפים פעולה באופן מעשי עם ארגונים נגד     
תוף פעולה יאבל זה ש ,ועם מרצ ב"עומדים ביחד"הכיבוש 

על  מינימלי ולא מספיק. נוכח ההתקפה המתמשכת
האזרחים הערבים נוכח ההסתה הקבועה נגד  ;הדמוקרטיה

הימין בכל אמצעי  תטישלנוכח מיסוד ; בישראל ומנהיגותם
נוכח יזמות החקיקה הכמעט שבועיות נגד ארגוני  ;התקשורת

ת של הימין בתכני תערבות הגוברהה נוכח ;זכויות האדם
צמצום  ; נוכחברוטליות המשטרהנוכח  ;החינוך והתרבות

האוטונומיה של החינוך הגבוה, צמצום עצמאות בתי המשפט 
יש צורך גם בחזית פרלמנטרית. יש צורך גם  – וזכות העמידה

' שלא תסתמך על הסכמה ערבית-ב'רשימה משותפת יהודית
בל  תפתח במשותף את המאבק אידיאולוגית בין מרכיביה א

  שוויון.לשלום, לדמוקרטיה ול
  

רק חד"ש מסוגלת  ,משלוש המפלגות ברשימה המשותפת    
לפתח יזמה כזאת כלפי ארגוני השמאל היהודי. אבל זה מחייב 

ה להתנערות מחשבתית. המאבקים נגד הסיפוח תנועאת ה
ם תתממש, אסעודית', -מפאזמה ה'טרוונגד הי שיזם,אוהפ

שמאל בקשר לתמיכה בממשלה. -יחריפו את הדילמות במרכז
בת מרכזית רחבה לשלום ולשוויון עשויה וקיומה של כת

של להביא אליה גם אנשי מרכז רבים ולהחזיר, אולי, מימד 
   שפיות לפוליטיקה הישראלית.
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כרזת בחירות –ביוני״  8-הצביעו ללייבור ב –״הגיע הזמן   

השמאל דוהר 

  היבעלי
הכריזה על בחירות בזק בצפייה  תרזה מיי

להעמיק את שליטת השמרנים; היא לא 

ציפתה למומנטום האדיר של הלייבור 

  בראשות איש השמאל ג׳רמי קורבין 
  

  נמרוד פלשנברגמאת 
  

בחודש  הודיעהכשראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי,     
רב ההנחה הרווחת בק, ביוני 8-ב בזק שעבר על בחירות
תה כי הבריטים יבצרו ייומהימין כאחד הפרשנים מהשמאל 

, בשלטון. מיי (הטוריז) את מעמדה של המפלגה השמרנית
לראשות הממשלה אלא ירשה את כסאה מדייויד  שלא נבחרה

הגדיל את הרוב של פייה ליהלכה למערכת הבחירות בצ, קמרון
כך לחזק את כוחה הפוליטי לקראת מפלגתה בפרלמנט ו

  המשא ומתן על יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי. 
לייבור, שמאותגר לכל שמאלי של המנהיג ההג׳רמי קורבין,     

ימין במפלגתו, נראה בעת מרכז והידי כוחות הבאורך כהונתו 
מינן פוליטי ברמה הארצית. מיי תכננה -הכרזת הבחירות כבר

כדי  ,קרבות פנימיים, העסוק בקורביןלנצל את חולשתו של 
מושבים  200-מפחות  –להביא את הלייבור לשפל חסר תקדים 

משתנה מאז תחילת קמפיין הבחירות  ,זאת למרותבפרלמנט. 
מיי והשמרנים עושים את כל לטובת הלייבור. המגמה בבירור 

-להטעויות האפשריות, בעוד הלייבור מציג חזון סוציא
 ההפרטהעצירת  ת כגוןתכניו, הכולל וקוהרנטידמוקרטי ברור 

מערכת הבריאות, ביטול שכר הלימוד באוניברסיטאות, של 
, מצע בימינו. הלאמה של מערכת הרכבות ומיסוי פרוגרסיבי

  שמאל מסורתית. -מעשה רדיקלי מצד מפלגת מרכזכזה הוא 
  

  זינוק אדיר בסקרים
תצא ממערכת הבחירות  בכל זאת תרזה מיי ככל הנראה,    

יתרון מבני  לטוריזהנוכחית כראשת ממשלת בריטניה. 
  האזורית  הבחירות  שיטת   בשל ובראשונה   בתקופה זו, בראש

  

עקב הירידה הדרסטית עובדת לטובתם, אך גם ה
מיכה במפלגת הימין הקיצוני יוקיפ, אשר לב בת

 מצעה היה הברקסיט. רוב הקולות של מפלגת יוקיפ
לשמרנים, והיא כלל אינה מתמודדת כעת עוברים 

מובהק. סיבה נוספת באזורי בחירה בהם לטוריז יתרון 
לנחיתות של הלייבור נובעת מההצבעה הגורפת 
למפלגה הלאומית הסקוטית בחלק זה של הממלכה 

  לייבור. דת, שבעבר היה מעוז של תמיכה בהמאוח
הסיפור. סיכויים להחלפת השלטון אינם כל  ואולם,    

המומנטום הפוליטי שצבר הלייבור בשבועות 
מערכות בחירות. האחרונים הוא כמעט חסר תקדים ב

 הפער בין הטוריז ללייבור בתחילת מערכת הבחירות
אחוז. לפי הסקרים האחרונים,  20עמד על  הנוכחית

מעבר לעובדה !  יםאחוז חמישההלייבור צמצמו פער זה ל
פערי נובע מ המגמהשינוי דת, שלא היה ללייבור הרבה לאן לר

מצעים וי במדיניות ואידיאולוגיה אמיתיים, שבאו לידי ביט
של שתי המפלגות. בעוד המצע של הלייבור, ״עבור הרבים 

חברה שוויונית  , הציג תכנית סדורה ליצירתולא המעטים״
  בבריטניה, השמרנים הציעו לציבור רק עוד קיצוצים וצנע. 

תרזה מיי, בהנחה התרכז בדמותה של הקמפיין של הטוריז     
מנהיגה קשוחה שתשמור על הבריטים  שהיא נראית בעיני

 הימור זההאינטרסים של האזרחים במשא ומתן על הברקסיט. 
מצע הטוריז מגדיל באופן כי  נכשל כישלון מפואר משהתגלה

מכיסם על לשלם  קשישים יאלצומשמעותי את הנתח ש
קרב באה מ שמרניםכי מרבית התמיכה ב ,הטיפול בהם. יצוין

ור מוביל בקרב צעירים. לאחר אנשים מבוגרים, בעוד הלייב
ממדיניות זו בצורה מיי חזרה בה שנחשף אותו ״מס שיטיון״, 

  רשלנית, שעלתה לה באובדן אמינות חמור. 
  

  ליזםאריהאמת על טרור ואימפ
 22 נרצחובו שבמאי,  22-במנצ׳סטר ב ההתאבדות פיגוע    

עליו לקח דאעש אחריות, אמור היה שו איש אחרי הופעת פופ
הימין. ההנחה  לעצור את התחזקות הלייבור ולשחק לידי

היא שטרור פועל  ובקרב פרשניםהבריטי בציבור הרווחת 
עם  ותלהתמודדהימין, הנתפס כחזק יותר וכשיר  למעןתמיד 

 נראה שהנחה זו, שנזרקה לאוויריים. ואולם, טחוניאיומים ב
שמאל מנסה רק כשהגם לקראת הבחירות בצרפת, נכונה 

  להידמות לימין ביחסו לטרור. 
ם אחרת. במקום להתיישר עם ג׳רמי קורבין עושה דברי    

סלאמופוביים ולאומניים בעקבות הפיגוע, הוא בחר גלים אי
בין ההתערבות של בין הטרור הבינלאומי ו להצביע על הקשר

במדינות זרות. קורבין, שהיה  ,, כולל בריטניהמעצמות המערב
מהמתנגדים הקולניים ביותר להשתתפות בריטניה במלחמה 

את נאומו הראשון אחרי הקפאת ) 26.5ביום ו׳ (נשא בעיראק, 
 ובחר לגעת בנושא הרגיש ביותר:הפיגוע  בעקבותפיין הקמ

שירותי הביטחון אנשי אנשי מודיעין ו מומחים רבים ובהם״
הצביעו על הקשר בין המלחמות שממשלותינו תומכות או 

המחבל במנצ׳סטר היה ממוצא [משתתפות בהן, כמו בלוב 
 בין מתקפות הטרור כאן בבריטניה״. ל, ]לובי, נ״פ

ותקף את קורבין  כמוצא שלל רב , הימין מיד קפץכמובן    
לא ע והפיגולא אך  .שהוא מעניק לגיטימציה לטרורבתואנה 

  נהפוך הוא. – המתקפה הזיקו למצב הלייבור בסקרים
, התמונה מתחילה ינצחו הפעםגם אם קורבין והלייבור לא     

ולא מתנצל, שאומר את  עקבי, סוציאליסטישמאל  :להתבהר
האמת בלי בושה, הוא הדרך להתמודד עם הימין. המצב 

לעמדות שמאליות, צעיר ונלהב בבריטניה מראה כי יש קהל 
ציבור הרחב הוא במימוש עמדות אלה. כדי והאינטרס של ה

  .להשיג הישגים צריך תנועה רחבה והנהגה אמיצה
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  בנוגע לכיבוש': - 50 -מתוך התערוכה 'ח'מסין 

  עבודה ללא כותרת של סמאח שחאדה
  

  

  אבנוש שתי תערוכות

  הכיבוש 
       

 

 בגלריית השלום במרכז האמנות המשותף גבעת חביבה     
נפתחו , )27.5( ובמשכן לאמנות שבקבוץ עין חרוד )20.5(

היכן  :המנסות להשיב לשאלותלאחרונה שתי תערוכות אמנות 
נמצאת הארץ הזאת? כיצד היא והאנשים שבה, על שונותם, 
מושפעים מקיומה של פעולה כובשת "זמנית", שהחלה בשנת 

בהזמנה לתערוכה שנפתחה בגבעת  ?ונמשכת עד היום 1967
שנה האלה בעיניים,  50-להסתכל ל זדמנותזו ה" כתב:חביבה נ

  .״בעיניים פקוחות
 את העבראמנים יהודים וערבים  23 יםתערוכה מציגב    

כפי שהם  העתיד האפשרי לארץ הזאתואת קוראים את ההווה ו
ציור, הכולל ציגה גוף עבודות רב תחומי . התערוכה מרואים

  .מיצגמיצב וצילום, פיסול, צורפות, קרמיקה, וידאו, 
 11שיתוף פעולה ודיאלוג רעיוני בין ב הוצרנ כהותערה     

צמדי אמנים הכוללים מחשבה ופעולה. העבודות מציגות 
, 2017ם את הכיבוש בשנת היבטים שונים של פרשנות שלה

משמעותו של בית, חברה בחרדה, הכיבוש  :בין הנושאים
 נגר,זיאבנר  :ם הםמשתתפיהאמנים ה .כפעולה אוטואימונית

   ,שטרן  שוקן  דגנית קניספל,  גרשון ,  עזי אסד  ,אחמד כנעאן

 

  

יעל לב, מוחמד אבו רקייה, דניאלה שרייה, הגר מיטלפונקט, 
מוטי גולן, מירב היימן, נאוה הראל שושני, סמאח שחאדי, 
עבד עאבדי, עדי בצלאל, פריד אבו שקרה, צביקה אלטמן, 

, רפי מינץ, , ראניה עקלקטיה איזבל פילמוס, ראוף אבופאני
   .ודובי הראל תמר אבני שליט

 נות עין במשכן לאמנקודת המבט של התערוכה שנפתחה      
, תחת לכיבוששנה  50רויקט מיוחד לציון פשונה. זה  חרוד

יוני תקופת מלחמת את  סוקר ". הפרויקטאופוריה: "הכותרת
   .שנה, במבט אמנותי וחברתי רחב 50מפרספקטיבה של  '67

פרויקט אופוריה הוא אשכול של חמש תערוכות,      
המשלבות מאות יצירות של אמנים ישראלים מובילים, צילומי 
 .מלחמה נדירים, מיצב סאונד, הדפסי רשת ושידורים חיים

ותיה ים נקודות מבט שונות על מלחמה זו והשלכמציגכולם 
   .יובל השניםעל החברה הישראלית במהלך 

: מסר אוצר ראשי של פרויקט אופוריהיניב שפירא,      
"אופוריה במשכן הוא ניסיון אתגרי להתמודד עם פרק 

". היסטורי חשוב זה, שהיה נקודת מפנה בחברה הישראלית
: יגאל תומרקין, חמש התערוכות של הפרויקטבין המציגים ב

אורי ליפשיץ, דוד וקשטיין, אביבה אורי, גל וינשטיין, 
יל קארון, גיא 'זשוקה גלוטמן, מה סעיד, שחר שריג, אאוס

                                                     ברילר, דני לביא ואריק ונונו.

  מ"א                                                    

  
  

-16:00ה' -א': גבעת חביבהגלריית השלום בשל  הפתיחהשעות 
נא לתאם  -קבוצות  ביקור  .ש' בתיאום מראש עם המשרד-ו' 9:00

   .מראש

04-6372824  |artgvha@givathaviva.org.il  
  

  

ה׳ -א׳ שעות הפתיחה של התערוכה במשכן לאמנות עין חרוד:
; 16:30-10:00שבת וחג  ,13:30-9:00, ו׳ וערב חג 16:30-9:00

04-6486038   
 

  

  

במאית הסרט 'לא פה, לא שם' 

  פרס בפסטיבל קאןזכתה ב
  
  

פרס  קיבלהחמוד, במאית "לא פה, לא שם", מייסלון     
עניקו את פרס ה. הפסטיבל וקרן קרינג הנודע בפסטיבל קאן

 50נשים בתנועה" בסך "היוצרת הצעירה כחלק מהתוכנית 
אלף יורו לחמוד, לקידום פרויקט חדש. "אני שמחה ונרגשת 
שיש לי הזכות לשפוך אור, בעזרת הפרס, על כישרונה של 
אחת הבמאיות המבטיחות בתקופה האחרונה", אמרה 

  .השחקנית הצרפתית איזבל הופר
וענק השנה הרס הראשי בתכנית ״נשים בתנועה״ הפ    

לשחקנית הקולנוע איזבל הופר. כנהוג, מדי שנה הזוכה 
הופר בחרה . הראשית בוחרת להעניק פרס ליוצרת צעירה

  ."העניק את הפרס לחמוד על סרטה "לא פה, לא שםל
איזבל הופר נימקה את בחירתה: "דברים מתפתחים לאט     

מאחר שנשים ממשיכות להתעמת עם  ,מספיקולעולם זה לא 
אינספור מכשולים בכל יום. הנשים המשוחררות ומלאות 
החיים שחמוד מתארת בסרטה, שקרועות בין תשוקתן 
לעצמאות ובין המסורות מהן באו, אלו הן הגיבורות 

  ".האמיתיות של ימינו
כאירוע תקיים הטקס הענקת הפרסים להופר ולחמוד      

נשיא  בהשתתפות, )21.3( פסטיבל קאןבמסגרת מיוחד 
טיירי  ,מנהלו האמנותי של הפסטיבל; הפסטיבל פייר לסקור

 .פינו פרמו ונשיא קרן קרינג פרנסואה הנרי



    במאבק
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  עדנה זרצקי טולדנו, לשעבר חברת מועצת העיר חיפה      

  מטעם חד"ש, ממייסדות נשים בשחור (צילום: אקטיבסטילס)

  
חאה מיוחדות ברחבי נשים בשחור יקיימו משמרות מ     

ביוני, בשעה  2שישי, שנות כיבוש ביום  50הארץ לציון 
"נשים, גברים, הצטרפו אלינו  :. מהתנועה נמסר13:00

". המשמרות !די לכיבוש :שנים לאסון, בסיסמה 50במלאת 
-ןבוץ גיבצומת הכניסה לק ,ירושליםב סריאכיכר פיתקיימו ב

-ושדרות בן ציון בתלשמואל, בפינת הרחובות המלך ג'ורג' 
  .בחיפה פןגוריון והג-פינת הרחובות בןבאביב ו

, כמה שבועות לאחר פרוץ 1987נשים בשחור נולדה בסוף     
המפגינות הראשונות התאספו אז  ,האינתיפאדה הראשונה

  עמדו  הממשלה,  ראש   ממעון  הרחק   לא    פאריס,  בכיכר 
  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

 מיגל גומש –אלף לילה ולילה 
  

  

  פורטוגל  ,2015
  

  הקרנת החלק הראשון בטרילוגיה – 17:00

  (פורטוגזית עם תרגום לאנגלית) 

  הקרנת החלק השני בטרילוגיה – 20:00

  (פורטוגזית עם תרגום לעברית) 
  

 

  תום שובלעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , תל אביב70אחד העם ביוני,  3"ש, מוצ

  

בדממה, לבושות שחורים ואוחזות שלטים בצורת כף יד, 
בתוך כמה חודשים הצטרפו  ".!נכתב "די לכיבושעליהם 

 יםלמחאה הזאת נשים נוספות, שהפגינו בצמתים המרכזי
בערים וביישובים. המשתתפות ייצגו ומייצגות את מגוון 
העמדות בקרב כוחות השלום והן מפגינות ללא הפוגה, מדי 

 שנה. 30בקיץ ובחורף, מזה  –יום שישי 
לים נוספים, ייערכו מסע יוואצ', יחד עם פע-מחסוםפעילות    

ביוני.  10-ו 9, 8חמישי, שישי ושבת,  םלאורך הקו הירוק בימי
שנים למלחמת ששת  50"השנה מציינים  :מהתנועה נמסר

שלאחריה מדינת ישראל הפכה את העם לעם כובש.  –הימים 
שנקבע  –הירוק  בעקבות המלחמה והחזקת השטחים, הקו

בהסכמי שביתת הנשק ויצר את הגבול הבינלאומי של ישראל 
  הלך ואיבד את משמעותו". –

י סכי הקו הירוק מסמל גבול פיוואצ' -ממחסוםעוד נמסר     
בין משטר אזרחי למשטר צבאי ובין  ,בין עם חופשי לעם כבוש

אוכלוסייה בעלת זכויות אדם ואזרח לבין אוכלוסייה שכל 
 החליטה ,עם השנים ובעקבות האינתיפאדות. זכויותיה נשללו

שנים, ניתן  50גדר הפרדה. ממרום את ת וממשלת ישראל לבנ
הקו הירוק  החליפה גדר ההפרדה כ'גבול את לראות בבירור ש

על מנת להתחיל ולדבר שוב על גבולות הקו הירוק,  לגיטימי'.
צעדה, שכל מטרתה היא להחזיר למודעות הציבורית  אורגנה

  את הקו הירוק הנעלם. 
הקו הירוק ובתום הצעדה  ביוני: צעדה על 8ביום חמישי,     

הקו   ביוני: צעדה על 10אירוע מרכזי בגבעת חביבה. בשבת, 
אירוע בנווה שלום. הסעות לכל  - ובתום הצעדה הירוק

  האירועים מרחבי הארץ.

 לפרטים נוספים ולהסעות לאירועים של מחסום וואצ':
http://bit.ly/2qn17e9  
 

 

 גדה השמאליתהמועדון 
  

  הר יונה –יפו ג' 
לריסה מילר תערוכה מיצירותיה של  

  

   20:00ביוני,  1הפתיחה: חמישי, 

  , תל אביב70אחד העם 

  

 השמאליתגדה המועדון 
  

  אפור גשום / סירנות 
 הופעות רוק

  

   20:00, ביוני 2, שישי

 , תל אביב70 העםאחד 


