
 יובל שנים והמאבק ממשיך 
לכיבוש 50מאות יהודים וערבים הפגינו בחיפה במלאות 

 חד״ש, פעילי בהובלת וערבים, יהודים מפגינים מאות    
 בערב בחיפה הפגינו אחרים, אגונים עם ויחד בנק״י, מק״י,

 השטחים כיבוש אחרי שנים 50 בדיוק ביוני, 5-ה ב׳, יום
   לכיבוש״. ״די הכותרת תחת ,1967 במלחמת הפלסטינים

 פלסטינית מדינה להקמת הקוראים שלטים הניפו המפגינים
 נמית ״לא וקראו המתמשך הצבאי הכיבוש ולסיום עצמאית

 שתי שתים אחת שתים ״אחת הציונות״, בשירות נמות ולא
 שלטון בשירות אסון הוא ו״הכיבוש בירושלים״ בירות

  ההון״.
 משמרות עורכות אשר בשחור״ ״נשים פעילת נתן, אורלי   

 נאמה רבות, שנים כבר שבוע בכל הארץ ברחבי מחאה
 וחוסר משתלט, הייאוש יודעת, אני״ ואמרה: האירוע בסיום

 לנו, אולי .משתקים שרק רגשות אלה אבל ,מחליש האונים
 חיילים לביתה שמתפרצים למשפחה אבל ברירה, יש

 ברחוב חנותו את שסגרו ולסוחר ברירה. אין לילה באישון
 בבקעת הבדואיות ולמשפחות ,ברירה אין בחברון השוהדא

 אין נחרב עולמן כל את רואות פעם אחר שפעם הירדן,

 שגרת בתוך כך כל מעטות סיטואציות הן ואלה ברירה.
   .״הכיבוש

 הפוליטית הלשכה חבר ,(חד"ש) מח׳ול עיסאם לשעבר ח״כ    
 בישראל, החיים של ״הנורמליזציה כי: הדגיש מק״י, של

 רווחתם חירותם, הפלסטיני. העם חיי של בנורמליזציה מותנית
 חירותו, ללא יושגו לא ישראל, אזרחי של האמיתית ועצמאותם

 הריאקציה בין הברית הפלסטיני. העם של ועצמאותו רווחתו
 בהנהגת הישראלית לריאקציה טראמפ בהנהגת האמריקאית

 הערבית הריאקציה לבין המתנחלים, וממשלת נתניהו
 'לא ברית – בסעודיה החשוכה הממלכה בהנהגת והמוסלמית

 ולא התיכון, המזרח לעמי ופתרון שלום תביא לא זו קדושה'
   בישראל". לחברה מזור תביא

 בסיום אמר המשותפת), הרשימה (חד״ש, חנין דב ח"כ    
 מסר גם אבל ומאבק, התנגדות של מסר מבטא הערב  :ההפגנה

 שרק המחישו העיר ברחובות הצועדים מאות תקווה. של
 הכיבוש מעגל את לפרוץ נוכל משותף, במאבק חד,בי

  העמים". לשני צודק שלום ולהשיג והמלחמות,
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 2תגובות /

        
  דברים בשם אומרם

        

  התלבטות קשה
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בביקור באופקים 'אמרתי "

לכל מני מדינאים שבאו לכאן: אתם יכולים להיפגש עם 
שוברים שתיקה, זאת מדינה חופשית, אם אתם נפגשים איתם 

  '".לא נפגשים איתי, תבחרו אתם
  )29.5(הודעה לעיתונות של לשכת רה"מ, 

  

  ָך ָמה ֶׁשָּׂשנּוא ָעֶליָךתַאל ַּתֲעֶׂשה ָלֲחֵבר
"אנשים כמוני לא יכולים להתקרב למפלגת העבודה כי זו 

  מפלגה מושחתת".
  )28.5(דינה דיין ממצפה רמון, המתמודדת על ראשות העבודה, 

  

  בשר תותחים אבל לא כשר
"צאצאים מדור רביעי של יהודים, שאינם זכאים לאזרחות 
באופן אוטומטי על פי חוק השבות, יוכלו להתגייס לשירות 
צבאי בלי להמתין לאישור אזרחותם. כך הוחלט לאחרונה 

יודגש כי תושבים ארעיים שאינם נינים של יהודים לא  .בצה"ל
יקבלו אישור להתגייס, כיוון שההערכה היא שסיכוייהם 
  להישאר בארץ בהתאם להחלטות משרד הפנים אינם גבוהים".

  )28.5("ישראל היום", 
  

  בית היהודי?לליכוד או ל האם טראמפ שייך
"שר המדע אופיר אקוניס (הליכוד) אמר 'אני מקדם בברכה 

הליכוד. בשום חלק של הביקור של  תאת החבר החדש בתנוע
הנשיא דונלד טראמפ לא נשמע צמד המילים מדינה 

לסטינית'. שר המשפטים, איילת שקד (הבית היהודי) פ
  הגדירה את טראמפ כציוני".

  )24.5("מעריב", 
  

  מכתבים
    למערכת  

  

  מה שלא קראתם בעיתונים  
במאי, הגיעו נציגי הממשלה  25-ו 24רביעי וחמישי,  םבימי    

מלווים בשוטרים לימי הריסות בכפרי בדואים בנגב. ביום 
רביעי הרסו בוואדי אל נעם שני בתים, השמידו עצים למדורה 
וערמות זבל; בדחייה, ליד בית קמה, הרסו דיר ואורווה, עקרו 

ו מבנה שתילי זיתים והרסו גדר; בסוואוין, ליד ערערה, הרס
  מגורים. 

למחרת באל חומרה, ליד דריג'את, הרסו דיר כבשים וחווה     
זמנית; בזערורה, ליד כסייפה, השמידו שתילי זיתים וסכר; 

  גטאמאת, ליד ערערה, הרסו בית מגורים ודיר.-באל
 קיבוץ שפיים ,עמוס גבירץ

      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
   26205או לתיבת דואר 
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  הכישלון אינו יתום 
יחימוביץ׳ עשתה ככל יכולתה כדי לקדם את מועמדותו של "

-יפו ב-בבחירות לעיריית ת"א ליברל-חולדאי הניאו
תוך כדי שהיא פוגעת בלגיטימיות מועמדותו של  ,2008
יחימוביץ׳ טענה אז כי חנין לא ראוי להיות ראש עיריית  חנין.

אינו שר את 'כיוון שהוא  העברית הראשונה,העיר  תל אביב,
בזמן ההתמודדות הסוערת בתל אביב הגיעה  .ן'ההמנו

שם נדרשה  יחימוביץ׳ לכנס באוניברסיטת בן גוריון בנגב,
יר את תמיכתה במועמד שאינו תומך בתפיסת העולם להסב

דמוקרטית שבה היא מתהדרת. במסגרת אותו כנס -הסוציאל
 80/20-מאמינה באידיאולוגיית ה כי היא  הסבירה יחימוביץ',

 למהמתפיסת עואחוז  20על  היא מוכנה לוותר
האחוזים.  80כדי להגשים את שאר   אידאולוגית,ה

מופת של פרגמטיזם פוליטי בשירות תפיסת עולם   כביכול,
יחימוביץ׳ הלכה ושיכללה את   עם השנים,מגובשת. 

כשעמדה בראשות מפלגת העבודה העדיפה להסתיר  השיטה.
תוך  ולטשטש סוגיות מינוריות כגון תהליך השלום והכיבוש,

 מתקדם חברתי וה להשיג תמיכה במצעכדי שהיא מקו
השתכנע ויחימוביץ׳  לא הציבור  ).80/20 (להלן חסיתי

 ובסופו של דבר הודחה מראשות המפלגה.נכשלה בבחירות 
אולם הכישלון האלקטורלי לא הוביל את יחימוביץ׳ לנטוש 

במהלך הבחירות האחרונות להסתדרות חברה  את השיטה.
עם דיל מפורסם יחימוביץ' למנגנון מסואב באמצעות אותו 

 כדי בהסתדרות,סיעת ש"ס איתן כבל ושיתוף הפעולה עם 
הקמפיין   לנצח ולרסק חלקים אחרים של אותו מנגנון ממש.

הפרסונלי שהובילה יחימוביץ' קרס כשהתפרסמו הגילויים 
   הלא מחמיאים בנוגע לשיתוף הפעולה עם כבל.

התדמית הפמיניסטית נחלשה גם היא לאור החיבור עם     
אותו  בשם ן,כמוב זאת,ניתן להצדיק  מדירי נשים מוצהרים.

ויתור קטן שיוביל לניצחון  מערכינו,  אחוז 20 על ויתור קדוש
גם במקרה זה נכשלה יחימוביץ'. על השמאל   כאמור, גדול.

המזוהה עם יחימוביץ׳ להבין כי מדובר בפרדיגמה שהיא גם 
ויתורים אידאולוגיים  אלקטורלית.לא מוסרית וגם כושלת 

    ."יטיותלעולם לא יניבו הצלחות פול 'טקטיים'
 ) 29.5", ד"ר נועם תירוש, "הארץ(

  
  

  גאוות קיבוץ סאסא: רכב לפיזור הפגנות
"בנינו רכב מיוחד עבור המשטרה הצבאית של סאו פאולו 

לוחמים, ששימש גם באולימפיאדה האחרונה  24להובלת 
מדוכות , בברזיל. ברכב שולבו מערכות תצפית ליום וללילה

אירועי רחוב והפגנות ורמת לרימונים, יכולת להתמודד עם 
  ."עבירּות גבוהה

 )17.5(דני זיו, מנכ"ל פלסן סאסא, "דה מרקר", 
  
  

  יים בהבנת הנקראשק
 בארה"ב פורסמו עיקרי התקציב הפדרלי הראשון שטראמפ"

מתכוון להגיש והדו"ח של מחלקת המחקר של הקונגרס על 
תכנית הבריאות החדשה. שני המסמכים מציגים את אנשי 
הצוות הכלכלי של הנשיא כשרלטנים במקרה הטוב וכנוכלים 

מהכלכלנים המובילים  50סקר שנערך בקרב  במקרה הרע.
בארה"ב, חלקם שמרנים וימנים, העלה שכמעט כולם חושבים 

פנטזיה שאין לה כל אחיזה בהיסטוריה או במחקר שמדובר ב
כלכלי. רק שניים מהם אמרו שתכניתו של טראמפ אפשרית. 
אבל כאשר העיתונאים פנו אליהם לבקש תגובה, התברר שהם 
לא הבינו את הניסוח של שאלת הסקר, ולמעשה גם הם 
חושבים שמדובר בפנטזיה שלא מחוברת למציאות או למודל 

  ."כלכלי מוכר
  )26.5, וןהשבוע "א רולניק, "דה מרקר(גי
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  לנוגם חשוב זה  מדוע מפגינים בצ'ילה ולמה
"למה לשדוד בנק כשאפשר להקים בנק?", שואל מקי     

כשהוא הסכינאי במחזה "אופרה בגרוש" של ברטולד ברכט, 
שוקל להתעשר כ"שודד חוקי". אבל במציאות של ישראל יש 

כאשר אפשר להקים קופת  –"למה להקים בנק  :לשאול
  פנסיה?". 

  

 –חמשת הבנקים הגדולים . נקים נושאים רווחים גבוהיםהב    
רשמו  הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי

מיליארד  2.18של  רווח נקי מצרפי 2017ברבעון הראשון של 
(לפי  2016–לעומת הרבעון המקביל ב 25%קפיצה של  –שקל 

, . בפנסיהאין בנקאות נטולה סיכונים), אבל 28.5"דה מרקר", 
אין כמעט סיכונים ויש לקוחות שבויים: העובדים  לעומת זאת,

  ובני משפחותיהם. 
  

הפריטו בישראל את  שבגינהסיבה ה ,על פי הגרסה הרשמית    
הרפורמות בענף הפנסיה . "רעונותיהיו הג קרנות הפנסיה

ונמשכו בתחילת שנות האלפיים. המניע  1995החלו בשנת 
העיקרי להן היה פשיטות הרגל של קרנות הפנסיה הוותיקות. 
הרפורמות התבטאו בהקמת קרנות פנסיה חדשות והפרטתן, 

כרוך בהתארכות ומשמעותן העיקרית הייתה העברת הסיכון ה
תוחלת החיים ובתנודות בשוק ההון אל כתפי ציבור החוסכים. 
כלומר, הפנסיה החודשית של עמיתי קרנות הפנסיה החדשות 
תלויה אך ורק בסכום שנצבר עד גיל הפרישה, וגובה הקצבה 
החודשית שיקבל הגמלאי איננו מובטח לאחר הפרישה. זאת 

יה מקרן פנסיה לעומת הזכאים לפנסיה תקציבית או לפנס
ותיקה, הצוברים זכויות כפונקציה של שנות עבודה והמדינה 

עד כאן דברי  ."נושאת בסיכונים הכרוכים במימוש הזכויות
  בכירים באוצר לדורותיהם.

  

אבל מי שעמד מאחורי הפרטות הפנסיה, שר האוצר דאז     
, גילה (בצילום) וראש הממשלה דהיום, בנימין נתניהו

הפנסיות לא הייתה הדאגה לגירעונותיהן  שהסיבה להפרטת
(כפי שנמסר שוב ושוב) אלא הצורך להזרים כספים לשוק 

"מוציאים כספים  :ההון. או כפי שהיה מנסח זאת מיקי סכינאי
  מכיסי העובדים כדי להעבירם לידי העשירים".

  

אגב, דבר דומה קרה השנה עם התוספת לקצבות הילדים     
י" בממשלת נתניהו, משה כחלון. "השר החברת עליה הכריזש

ה מגיעה ישירות למגזר הפיננסי, שברוב בכל התוספת לקצ
 . זה סבסוד ענק18טובו ישמור אותה עד להגיע הילד לגיל 

של רבבות מיליארדי בגובה לבעלי התאגידים הפיננסיים 
קי ה והביטוח הלאומי. למי התודה? למשקלים מקופת המדינ

  סכינאי, כמובן.
  

ם גדוראים "הבישראל קהנוכחית לשיטת הפנסיה       
כי מקורה בצ'ילה הרחוקה. ליתר דיוק, זו ני". מדוע? אהצ'ילי

השיטה שהושלטה על מעמד העובדים בצ'ילה בעת 
גוסטו ושל הגנרל אאמריקאית -הדיקטטורה הצבאית הפרו

איגודים הפינושה (בצילום). זאת, יחד עם איסור פעילות 
  מפלגות ואלפי הנרצחים וה"נעדרים". וההמקצועיים 

  

כל קרנות הפנסיה בצ'ילה (בדומה  :1981-ה בזה קר    
הופרטו. אבל צ'ילה וישראל  –לישראל) עברו לידי בעלי ההון 

לא לבד. בעקבותיהן ובעקבות ההמלצות של קרן המטבע 
הבינלאומית, גם מלאווי, קוסובו ואוסטרליה הצטרפו 

       ל"דגם".
  

קרנות המופרטות בצ'ילה הגיע בהחוסכים דור  ואולם,    
שחסכו במהלך  בימים אלה לגיל פרישה. העובדות והעובדים

 91% :גובה הגמלה החודשיתעשרות שנים נדהמים לגלות את 
חודשית מהגמלאים הצ'יליאנים החדשים מקבלים קצבה 

 21%-הם כש –שקל  800-דולר, או כ 225-ממוצעת של כ
ההבטחות שניתנו בעת הפרטת מומשו אילו משכרם האחרון. 

יקבלו  הפריש לפיהן לעת ,ידי החונטה הצ'יליאניתבהקרנות 
הגמלאים של היום משכרם האחרון (!),  100% העובדים

שקל.  4,000-דולר או כ 1,105-אמורים היו לקבל קצבה של כ
רבה  המידזה לא הרבה, אבל יוקר המחיה בצ'ילה נמוך ב

  לעומת ישראל. 
בצ'ילה , כי בפועל מקבלים ההבטחות פרחו ונעלמו    

שאיגודים מקצועיים  אפוא שקל. אין פלא 800-כבממוצע 
וארגוני גמלאים נאבקים מזה שנים כדי להשיב את הקרנות 

ההפגנות בצ׳ילה לבעלות המדינה (כפי שנעשה בארגנטינה). 
גברו בשבועות האחרונים. הגמלאים גילו כי הגנרלים 

פשעים נגד האנושות מוסיפים לקבל פנסיות על העצורים בגין 
פי הדגם הקודם ומשפחותיהם אף זוכות מדי חודש לגמלה של 

מדוע אותם  לא קשה לנחש,אלף שקל.  14-דולר או כ 4,000-כ
ני" לא אימצו אותו עבור ארוצחים שהנהיגו את ה"דגם הצ'ילי

  עצמם...        

 אפרים דוידי 
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  : "שחדסיעת  ביוזמת

  בוטלה 

  העיתונות פקודת
 

 

 העיתונות פקודת לביטול ש"חד של החוק הצעת   
 בקריאה )29.5( עברה הבריטי האימפריאליזם של המנדטורית

 תלויה עיתון שהוצאת שקבע הדרקוני קוהח .ושלישית שניה
 ןעיתו לסגור הפנים שר את והסמיך הפנים משרדמ ברישיון

 כנסת חברי  34 .בכנסת שהתקיימה בהצבעה אחד פה בוטל
 שישהג החוק הצעת בעד ושלישית שנייה בקריאה הצביעו

 ביטול שתכליתה )המשותפת הרשימה ,ש"חד(  חנין דב כ"ח
 הצעת החוק. נגד הצביע אחד כנסת רחב לא אף .הפקודה

 השלטונות 1933  בשנת מופרס העיתונות פקודת את    
 אך ,ישראל מדינת הקמת עד בארץ ששלטו הבריטיים
בדיקה  .האחרונה העת עד שימוש בה עשו ישראל ממשלות

 כי העלתה ,שעברה בשנה פורסמו שתוצאותיה של ״הארץ״,
 למעלה של הוצאתם את הפנים משרד מנע האחרון בעשור

 .עיתונים משישים
 שנים אחרי" החוק: הצעת אישור אחרי מסר חנין כ"ח    

 שעיתון שנים אחרי ,שלטוניים בצווים עיתונים כאן שסגרו
 חוזרים נותניסיו אחרי ,ממשלתי מפקיד ברישיון חייב היה

 זה הערב – ההפקוד יטוללב להביא אחרים ושל שלי ונשנים
 ,כשנאבקים ,מוותרים שכשלא הוכחה עוד הנה !קרה

 אותו לעשות ואפשר .שינוי חוללל אפשר  – כשמתעקשים
 .וחופשית ביקורתית תקשורת כל ששונא שלטון מול אפילו
 כאן שנותרה דמוקרטית-אנטי מערכת יתההי העיתונות פקודת

 יהה הזו הפקודה של הקיום עצם .הבריטי המנדט מתקופת
 ת״.העיתונו בחופש מבנית התנקשות

 סיונותיונ התקשורת על מתקפה יש בהם בימים דווקא"    
 ההחלטה את מעבירה שהכנסת חשוב כך–כל ,בה לפגוע

 ושואפים רוצים שאנחנו קובעה מסר זה .הזאת ההיסטורית
 ״,חופשית ותקשורת חופשית עיתונות יש שבה במדינה לחיות
 ארבעת עם יחד הפרטית ההצעה את שהגיש ,חנין הוסיף

 עאידה ה,עוד איימן הכנסת יחבר :ש"חד לסיעת עמיתיו
  .מערוף-אבו ועבדאללה בארין'ג יוסף ן,סלימא–תומא

 ויכולת על הגולל את תםסו העיתונות פקודת של ביטולה    
 ,עורכיהם זהות על ולהשפיע עיתונים לסגור הפנים משרד של
 הליך ללא עיתונים לסגור רשאית עדיין ישראל משלתמ אך

-ה שנות מאז הקיימות חירום לשעת ההגנה תקנות .משפטי
 הצבאית לצנזורה המאפשר 100 סעיף את כוללות עדיין 40

 בלתי פרסום" של לאור הוצאה בגין עיתון של הדפסה למנוע
  ״.מותר

  
  

 ארה״ב פרישת

   פאריס: מהסכם

  העולם לעתיד סכנה
  

 כך – ״כולנו של לעתיד מסוכן טראמפ דונלד ב"ארה נשיא"    
 האמריקאי הנשיא החלטת בעקבות  חנין דב כ"ח )2.6( התריע
 כ"ח לדברי פאריס. הסכםל מדינתו מחויבות את למשוך

 האיש :ההוכחה ניתנת ,בכך ספק עוד היה למישהו אם" חנין
 למשבר ביותר הגדולות האחראיות אחת בראש שעומד

 נועדש פאריס מהסכם רה"בא פרישת על מודיע ,האקלים
 בצד יאהאמריק הממשל את מציבה זו הפריש איתו. להתמודד

 .האנושות עתיד על הגורלית ההתמודדות של שליליה
 חשובים והמכוניות הנפט ,הפחם תאגידי של הרווחים
 כל לעשות צריך עכשיו .האדם בני של מעתידם יותר לטראמפ

 לפינה אותו לדחוק ,הזה הממשל את לבודד כדי מאמץ
 ".לחיים הרצון זאת בכל גובר האנושית שבקהילה ולהוכיח

 במטרה״ האקלים מהסכם פרישה על הודיע טראמפ הנשיא    
 מהסכם תפרוש הברית ארצות״ ״.יםאהאמריק על להגן

 אחר למלא נפסיק מהיום החל" ,והוסיף  הכריז ״האקלים
 ״.ההסכם של מחייבים הלא התנאים

 בנושא ם"האו הסכם יישום איה פאריס הסכם של היעד    
 הגבלת הן מטרותיו .1992 בשנת כבר שהושק אקלים שינוי

 שנת עד צלזיוס מעלות 2-מ לפחות הגלובלית ההתחממות
 צמצוםב שקעותה מעודד ההסכם ,הפיננסי בתחום .2050

 כבר שסין יצוין .האקלים לשינויי עמידותבו חממה גזי פליטות
 יעדים העבר אף קובהו 2020 לשנת הביניים יעדי את השיגה

 ,ישראל גם ביניהן ,מדינות 176 חתומות ההסכם על .אלה
  .שעברה שנה באפריל עליו שחתמה

 וסין רוסיה )2.6( התחייבו טראמפ, הכרזת בעקבות    
 הברית ארצות פרישת למרות פאריס בהסכם לתמוך להמשיך
 ארקדי רוסיה ממשלת ראש סגן מסרו ךכ – מההסכם

 ,סין .ונינג'צ הואה הסיני החוץ משרד דוברתו ׳דבורקוביץ
 על להכריז צפויה היא כי מסרה ,טראמפ של לדבריו בניגוד
 .הפחמן ופליטת הזיהום להפחתת יותר רחבים נוספים צעדים

 האירופי האיחוד ומדינות הודו גם ,וקובה סיןל נוסף    
 בשינוי להילחם כדי מתקדמות  סביבתיות יוזמות מקיימות

 השפעתן את להגדיל צפויה זו מתקדמת טכנולוגיה .אקליםה
  .הבינלאומית רהיבז
 ,מורגן ניפר'ג ,גרינפיס הבינלאומי הסביבה ארגון לית"מנכ    

 מהסכם לפרוש הברית ארצות נשיא החלטת את גינתה
 את ב"ארה הפסידה סריאפ מהסכם בפרישה״ :האקלים
 והוסיפה: מרהא ״בינלאומית אקלים כמנהיגת מקומה

 מבינים אשר האמתיים למנהיגים השטח את מפנה טראמפ״
 האקלים ועל שלהם המדינה על להגן ופועלים השעה גודל את

 אנו .נקייה אנרגיה על המבוססות לכלכלות מעבר באמצעות
 ואחרים סין ,אירופה אשרכ העולמי בסדר במהפך חוזים

  ״.קדימה אותנו מובילים
 טראמפ להחלטת הבוגבת אמר ריק'דוג סטפן ם"האו דובר    
 את לצמצם הבינלאומיים למאמצים גדולה אכזבה" זו כי

 מי״.העול הביטחון את ולקדם החממה גזי פליטת
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מלכודת הדבש של גודמן
  ״ מקדם אג׳נדה מתנחלית67בחסות גישת ׳לא ימין ולא שמאל׳, הספר ״מלכוד 

  

  ארליךאבישי מאת 

'. היינו 67לכוד ספרו של מיכה גודמן נקרא 'מ    
סיונו יבנשלולא אהוד ברק, אימהספר מתעלמים 

קורת יבכתב עליו לחזור לפוליטיקה כ'מר בטחון' 
והקנה לו חשיבות שאין  "הארץ ספרים"ארוכה ב

  לו. 
, שממציא גודמן הוא הטענה לכאורה ,לכוד'ה'מ    

מהשטחים (הבעיה מוקי ה'שמאל' לצאת ישגם נ
מוקי ה'ימין' נגד יציאה יהדמוגרפית) וגם נ

טחון) צודקים. גודמן יוצר סימטריה ימהשטחים (בעיית הב
מלאכותית בין טענות שני הצדדים ובכך יוצר, באופן סופיסטי, 

, מחוסר בקיאות או סבורה בישראל שיהאוכלוסיפלח  לכוד.מ
 נכונים מסיבות אחרות, שכל הנימוקים של השמאל והימין

ימין'. זה קהל היעד אליו מכוון -מרכזב׳ באותה מידה נמצא
  .הוא מחזק את בלבולו אשרהספר ו

  

הבעיה  שמציג הספר? כדברי גודמן: "המטרה עיקר  ומה    
המרכזית שלי בכתיבת הספר הזה היא לנסות ולסייע להבראת 
השיח הפוליטי הישראלי ולא להציע פתרון לבעיה הפוליטית 

לדעת גודמן השיח בין השמאל והימין  ).133ע׳ ( "הישראלית
"לא רק הסכסוך הישראלי ערבי פוצע אותנו, גם : הוא 'פצוע'

. הסכסוך מייצר אמנם השיחה שלנו על הסכסוך פוצעת אותנוהשיחה שלנו על הסכסוך פוצעת אותנוהשיחה שלנו על הסכסוך פוצעת אותנוהשיחה שלנו על הסכסוך פוצעת אותנו
קרע בינינו לבין השכנים שלנו, אבל האופן שבו אנחנו מדברים 

   ).123 עליו מייצר קרע בינינו לבין עצמנו" (ע'
  

מה שמטריד  את  ישראלי.-הספר אינו על הסכסוך הפלסטיני    
הפלסטינים, מה הם אומרים ומה הכיבוש עושה  ינםגודמן א

 בין היהודים כתוצאה מהכיבוש העדר הסולידריותלהם, אלא 
זה מזכיר את  !(היהודים) מה שהפילוג בינינו עושה 'לנו' –

ו את האמרה המיוחסת לגולדה שלא תסלח לפלסטינים שהפכ
. ספר זה הוא המשך מאוחר של מבצע "צו לרוצחיםבנינו 

א שמקרבו יצ() לשיקום מעמד הימין המתנחלי 1996פיוס" (
  הרצח בחברה הישראלית.  שחולללאחר הזעזוע  )רבין רוצח

  

דווקא צמצום המרחק בין השמאל והימין  ,לדעת גודמן    
בין הוא מציע להפריד לכן יוצר את פוליטיקת הזהויות ו

ולא  לדעתי אין,. הצעה לא כנה ומסרסת – פוליטיקה לזהות
ל תתכן, פוליטיקה המנותקת מזהות. אדם מגדיר את עצמו ע

באיזו  ,. השאלה היא״עם מי ונגד מי (ונגד מה) הוא נאבק״פי 
בוחר  הוא  רבות מהן לכל אחת מאיתנו יש זהויות. יותיומזהו

לאומית, הגזעית, ה הדתית, מרכזיות לפעולתו כאדם פוליטי:ב
הדורית, האזורית, השבטית או המעמדית  העדתית, המגדרית,

  אוניברסלית.ה
  

מי הוא גודמן ומה בדיוק כישוריו כמרפא 'שיחים פצועים'?     
בדיוק פרופיל של איש שמאל או מרכז:  הולםמיכה גודמן  לא 

פרת באלון -אש מדרשת עיןר ;מתגורר בכפר אדומים
ספריו  לימד בעיקר במרכז למורשת בגין. ;(בשטחים)

ואת מאמריו  ,הקודמים עסקו ברמב"ם, ביהודה הלוי ובמשה
את מציג  גודמןתוכלו למצוא באתר 'נאמני תורה ועבודה'. 

בין חילוניים  ש המלמד יהדות עם סובלנות, המחברעצמו כאי

ינסטרים חדש' (מה י'מבישראל לדתיים כדי ליצור 
תוקות: גודמן הוא דרשן זה?). במילים פחות מ

  ומטיף מהזרם האורתודוקסי המודרני. 
  

החכמה הנעלה שמביא לנו גודמן לשם  ימהו    
? "שגם לרגשות 'יהודי-ריפוי השיח היהודי'

ההפוכות משלנו יש מקום רחב בעולם" (הרב 
. על שיקום ההקשבה )63׳ , עאברהם יצחק הכהן קוק

ת השיחה אך "א ,בין יהודים וערבים גודמן מוותר
בין יהודים ליהודים ניתן לרפא בהשראת התרבות 

ע׳ ( המשותפת שלהם, ובראש ובראשונה התלמוד"
"השיח התלמודי מאתגר את השיח הפוליטי  :)121

 (ע' המערבי ומציב לו חלופה תרבותית עמוקה"
מהי תרבות המחלוקת התלמודית 'העמוקה' כל כך  .)122

לב . ׳הקשבה מיוחדתל האדם לפתח יכולת "שע לדעת גודמן?
 (ע' אפשר לו להקשיב באמפתיה לעמדה והיפוכה..."יש׳ מבין
) נו באמת! ולמה צריכה להיות לאדם אמפתיה לדעות 123

 'ההומניזם' וה'סובלנות'למשל? כי גם הוא יהודי?  ,סמוטריץ
לאומית יהודית -כביכול של גודמן בנויים על זהות דתית

  שאינה רוצה שסעים בתוכה. 
  

למרות הסימטריה כביכול שהוא יוצר בין צדקת טענות     
דעותיו הימניות של גודמן צצות שוב ושוב  ,הימין והשמאל

הוא משחיל הסברים  ,למשל ,גם לאורך טיעונים אחרים. כך
ארכניים למה קיימים פחות פלסטינים ממה שטוען ה'שמאל' 

כך הוא גם מתפלסף על  ואולי אין באמת בעיה דמוגרפית.
. של הפלסטינים מעולםלא היו  לדעתו, ה,אלהשטחים.  כיבוש

האנשים הם תחת כיבוש אבל לא האדמות. ואז  הוא סובר כי
לא ננסה להכריע בין ימין ש:  קודם כל "תכניתו"מגיע גודמן ל

עלינו לוותר על  .זה יקרע אותנו ("זו בעיה קטלנית") – ושמאל
פיות, נהיה ננמיך צי ,׳הסדר חלקי׳נשאף רק ל. פתרון הסכסוך

  פרגמטיסטים לא אידיאולוגיים. 
  

 שמור על שליטהההסדרים שהוא מציע הם: שישראל ת    
בבקעת הירדן וששטחי הרשות הפלסטינית יהיו מוקפים 

ישארו בידי ישגושי ההתנחלויות  ;ישראל (עזתיזציה)ב
 שלא יפונו גם מאחזים והתנחלויות מחוץ לגושים (ע' ;ישראל

 הוא מדבר על סיפוח כשליש משטחי הגדה. ,). לחישובי217
לרשות הפלסטינית יינתן סטטוס סמלי של 'כמעט מדינה' 

בונות ישראל ישיהיו תחת ר  Cולתושבים הפלסטינים בשטח
ינתנו ביטוח לאומי ודמי אבטלה, זכויות של 'כמעט אזרחים' י

  ).152 (ע'
  

עוד ספר של ישראלים המדברים רק  אוהספרו של גודמן     
עם עצמם על מה שהם מוכנים או לא מוכנים לתת לפלסטינים. 

גודמן  גם לא מדבר עם  הסדר חלקי ולא שלום.לא  וכך לא יהי
-הוא מדבר רק אל הימין והמרכז ;הישראלים ה'אידיאולוגיים'

ברובו שאט  חושימין. יש לקוות שהשמאל הציוני החילוני י
. על יומרתו גודמן שונו ולמלכודת הדבש שללחלקת ל נפש

אפשר לצטט מהתלמוד  'לא ימין ולא שמאל'הכוזבת להיות 
אל תתיראי מן אל תתיראי מן אל תתיראי מן אל תתיראי מן את  צוואת אלכסנדר ינאי לאשתו שלומציון: "

הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין 
" שכר כפנחסשכר כפנחסשכר כפנחסשכר כפנחס    מבקשיןווווזמרי זמרי זמרי זמרי לפרושין, שמעשיהן כמעשה לפרושין, שמעשיהן כמעשה לפרושין, שמעשיהן כמעשה לפרושין, שמעשיהן כמעשה 

  .ב)כ" סוטה, (בבלי,
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במאי  1בהפגנת  הנשיא מדורו עם דיוקנו של הוגו צ'אבס
  )האחרונה (צילום: סי"ו

  

   האופוזיציה נגד מדורו בוונצואלה

 משחק סכום

 אפס
אלימים בחודשיים  ונצואלה הפכה זירה של עימותים     

בעד ונגד ממשלתו הסוציאליסטית של  האחרונים. הפגנות
      הנשיא ניקולס מדורו נערכות כמעט מדי יום בבירה קראקס. 

סברה לפיה האמצעי התקשורת המערביים מפיצים את     
אמריקאית מתמודדת הדמוקרטיה (הימין -במדינה הדרום

התקשורת ברחבי ליברלי) נגד הדיקטטורה. בכלי -הניאו
כקרב  אחרת, אמריקה הלטינית המערכה בוונצואלה מוצגת
לפט וויקלי", -בין עניים לעשירים. כתב השבועון "גרין

    סטיבסטיבסטיבסטיבעם פרופ' ראיון פדריקו פואנטס, ערך בשבוע שעבר 
שבמשך עשרות  ,מארה"במדע המדינה בוחוקר , מרצה אלנראלנראלנראלנר

שנים לימד ומוסיף ללמד באוניברסיטאות בוונצואלה וברחבי 
  להלן קטעים מהריאיון.אמריקה הלטינית. 

  

 
  

בכלי התקשורת המערביים מציגים את המציאות הפוליטית 

בוונצואלה כך: "משטרו של מדורו עומד בפני התמוטטות בגלל 

  ההתנגדות העממית הגוברת". האם זה נכון?

נה מעוותת. על מנת לנתח את המחאות הקיימות זו תמו    
בוונצואלה יש לשים לב למימד המרחבי שלהן. המחאות נגד 

   –הממשלה מקורן בשכונות מעמד הביניים והמעמד הגבוה 

  

לרוב בשליטה פוליטית של האופוזיציה הימנית. האסטרטגיה 
המשטרה  , התנגשות אלימה עם כוחותוללהיא סירוב אזרחי כ

כולל  –והרס מסיבי של רכוש ציבורי בשכונות העניות 
  מרפאות, משרדים ונקודות לאספקת מזון. 

של  למעמדות העממיים בוונצואלה היסטוריה ארוכה    
. אות אלהחלמ העניים לא מצטרפיםמחאות רחוב. אבל 

-אמנם מסיביות יותר מאשר המחאות הקודמות בהמחאות 
דומה. יחד עם זאת, יש גם הפגנות  המעמדי אופיין, אבל 2014

הנערכות בתמיכת הממשלה, שלא זוכות כלל לסיקור בכלי 
בייחוד שתי הפגנות ענקיות אציין התקשורת המערביים. 

במאי,  1-בובאפריל,  18שנערכו ביום העצמאות של ונצואלה, 
  סולידריות הבינלאומי של העובדים.יום ה

ר פוקד לא רק את גם הסביבה הפוליטית השתנתה, המשב    
גם מדינות גדולות אחרות כגון ברזיל וארגנטינה הוא ונצואלה, 

בהן שולטות ממשלות ימין. בעת ניסיון ההפיכה נגד הנשיא 
ובעת השביתות של הימין בשנים  2002-דאז הוגו צ'אבס ב

, ממשלות אלה הביעו תמיכה בצ'אבס. לא עוד. 2003-ו 2002
י בוונצואלה, מבחינת כך שהייתי מתאר את המצב הפוליט

לדעתי, בסופו של דבר בידי העם . כמשחק סכום אפסהימין, 
הקלף המנצח. אין לשכוח שהתמוטטות ברית המועצות החלה 

  כאשר כורים פתחו בשביתה פוליטית נגד הממשלה. 
  

  לדעתך, אין מקום לפשרה בין הממשלה לאופוזיציה?

שני הצדדים הקשיחו את עמדותיהם. אבל גם במחנה     
הצ'אביסטה וגם במחנה הימין יש קולות שונים ולפעמים 
מנוגדים. האם ונצואלה הפכה דיקטטורה? כמובן שלא. אגב, 

  רוב אמצעי התקשורת הם בידי בעלי ההון. 
יחד עם זאת, ממשלת מדורו נקטה שני צעדים מדאיגים:     

 ,אנריקה קפרילס ,יג האופוזיציהמנהפסילת השתתפותו של 
ביסוס ממשי; ללא  –במערכת הבחירות בגלל "שחיתות" 

שאמורות היו  ,הבחירות לראשי הערים והמחוזות תדחיי
  . 2016להתקיים בדצמבר 

קבוצות בעלות מגמות  בקרב תומכי הממשלה יש שתי    
האגף הניצי של המפלגה הסוציאליסטית  שונות. בראש

אגף היוני, ר הפרלמנט דיאוסדדו קבליו. הד חבומהמאוחדת ע
ת סגן הנשיא לשעבר חוסה ויסנטה ראנחל, מעוניין ובראש

לפתוח בהידברות עם האגף באופוזיציה הסולד מהאלימות 
 וש הציבורי. האגף הדומיננטי בימיןהשחתת הרכמברחובות ו

מנסה לגייס כוחות מאחורי מדיניות ההגנה על זכויות האזרח, 
את ליברלי ו-אינו מסתיר את מצעו הניאוהוא כביכול, אבל 

תמיכתו במדיניות ארה"ב. גם קפרילס אינו מסתיר את רצונו 
לפרק את כל הישגיה החברתיים של הממשלה ולהשיב את 

  ונצואלה לעידן הקפיטליזם הפראי. 
  

  אנשים שמתים מרעב בוונצואלה? נה תופעה שלהאם יש

תיאור שפורסם ב"וול מוצרי יסוד ברור לכל. אך הבהמחסור     
נל" לפיו המדינה עומדת בפני מצב של רעב המוני רסטריט ג'ו

הוא מוגזם ביותר. הרעב וחוסר הביטחון התזונתי בקרב 
 –השכבות העממיות קיימים בכל מדינות אמריקה הלטינית 

גם בוונצואלה, אך הוא החמיר. וזו ההרגשה הכללית: קודם 
  ל. היה יותר מזון, היה לכולם והיה זו

  
מה דעתך על  .הנשיא מדורו מציע לכנס "אסיפה מכוננת"

  ההצעה?

לדעתי על בסיס ההצעה ניתן להתמודד עם המשבר     
שהפעילים מן השורה והארגונים הפוליטי הקיים. אבל בתנאי 
השלטון יהיה קשוב שובדיונים העממיים ייקחו חלק פעיל 

האם  ,הנשאלת היאהשאלה לרחשי ליבם ולהצעותיהם. 
  ך.הממשלה מסוגלת לכ
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  במאים מחו"ל
  הקולנוע במועדון

  בגדה השמאלית
  

  

שני במאים מחו"ל יתארחו במהלך יוני במועדון קולנוע     
במהלך החודש סרטים יוקרנו בגדה השמאלית. כמו כן, 

 הקרנהירדן. המארה"ב ומצרפת, מניז'ר, ממפורטוגל, 
שני פרקים מהטרילוגיה  כללה )3.6( של החודש נההראשו

        מיגל גומש. הבמאי מפורטוגל "סיפורי אלף לילה ולילה" של 
יוקרן הסרט  20:00, בשעה )10.6הקרוב ( במוצאי שבת     

קוקוריקו מסייה ּפּוֶלה" של הבמאי: ז'אן רּוש, צרפת/ניז'ר, "
 .1994-דקות (צרפתית, תרגום לאנגלית) שהופק ב 93

האתנוגרף הקולנועי והדוקומנטריסט המהפכני שהמציא את 
ה"סינמה וריטה", ז'אן רוש ("אני שחור", "כרוניקה של 
קיץ"), מתלווה לסוחר תרנגולות אפריקאי ולשני עוזריו למסע 

שלימד  ,חוצה יבשת בג'יפ מקרטע ששמו "סבלנות". היוצר
ין את במאי הגל החדש הצרפתי איך לפסוח על ההבחנה ב

תיעוד לבדיון ובין אוונגרד לבידור, ממשיך לפתח כאן את 
קישוטי שהוא קומדיה -סגנונו החד פעמי בסרט מסע דון

מאולתרת של טעויות כשם שהוא מחקר אנתרופולוגי שיתופי. 
שיעור מענג על כוחה של האימפרוביזציה בקולנוע, בחיים 
ובנקודה שבה הם נפגשים. את השיחה אחרי ההקרנה ינהל 

  דם אבולעפיה.א
יוקרן "לוויתן" של  20:00ביוני, בשעה  17 ,במוצ"ש    
. ארה"ב צרפת, טיילור-ורנה פרבל ולוסיין קאסטאינג במאיםה

. ההקרנה בנוכחות הבמאים 2012דקות, דובר אנגלית,  87
  ינחה אבי מוגרבי.    ושיחה איתם אחריה

דימויים מרהיבים וכואבים של טבע, מוות מול חיים,      
כל אלה  –מצולות ים מול שמים גדולים, דגים מול ציפורים 

יוצרים תמונות שכאילו יצאו מציוריו של אשר, רק הרבה יותר 
קודרות, מאיימות וקמאיות. מול הים והטבע נראים פורטרטים 

רוכים ארוכים ומטרידים של דייגים בספינות דייג במסעות א
באוקיינוס האטלנטי, כאילו יצאו מספרו של מלוויל, "מובי 
דיק". ומעל הכול הפסוקים מספר איוב שנותנים את המוטו 

קסטאינג  הבמאיםלסרט, שהוא יצירת מופת מבית מדרשם של 
טיילור ופרבל מהמעבדה לקולנוע אתנוגרפי בהרווארד. 

בו  ,הבמאים הם אורחי פסטיבל קולנוע דרום במכללת ספיר
  יוצג מבחר מסרטיהם. 

, יוקרן הסרט הירדני 20:00ביוני, בשעה  24 ,במוצ"ש   
דקות, ערבית,  100, של הבמאי נאג'י אבו ָנוואר )ذيب ("ד'יב"

). בנופים מדבריים מרהיבים מתחולל 2014תרגום לאנגלית (
, בה החלה "המהפכה 1916סיפור אישי והיסטורי. השנה היא 

  הערבית הגדולה" בחסות בריטניה נגד האימפריה העות'מנית. 
, יוצא עם אחיו הגדול חוסיין ללוות שני 10ד'יב, ילד בן     

קצין  -הוא בן שבט בדווי והשני  נציגים של המהפכה, האחד
אנגלי, ליעד במדבר. המסע של הארבעה מלא סכנות, מארבים 
מסכני חיים ועוד הפתעות בדרך. הילד ד'יב עובר מסע 

גם הוא התבגרות בדרך הקשה, עליו להיאבק כדי לשרוד ו
לומד שיעור בחיים בנוגע לאמון ולבגידה. הסרט מתכתב עם 

נותן מבט וורא את עולמו הייחודי, ז'אנר המערבון תוך שהוא ב
מחודש על פיסת היסטוריה שהומחשה בסרט "לורנס איש 

הסרט באותם נופים מדבריים בוואדי צולם ערב". לא במקרה 
רם בירדן בהם צולם "לורנס איש ערב". לקראת הצילומים 

בילה הבמאי נאג'י אבו ָנוואר שנה שלמה במדבר בלימוד חיי 
לגלם יהק בדווים חסרי ניסיון משחק השבטים המקומיים וגם ל

-את הדמויות בסרט. הסרט היה מועמד לאוסקר הסרט הזר ב
ם הירדנים בשנים יבגל הסרטים העצמאי פסגהונחשב  2016

   ואיל.-את השיחה אחרי ההקרנה ינהל תאופיק אבו  האחרונות.
גדה השמאלית, אחד העם כל ההקרנות יתקיימו במועדון ה

., תל אביב70  
  

   ספר שירה חדשמתוך 
  

  איתן קלינסקי / פסאיל ופצאל
  

  

  ְּבִמְרֶעה ָצִחיַח 
  ּביֹוֵבׁש ָּכפּוף ָצֵמא ַלַּמִים ְּבָפָסִאיל

  ִלְׁשַפת ָירֹוק ִמַּתֵּמר ּגֹוֵמא ִלְרָוָיה ְּבָפָצֵאל
  ָּפַגְׁשִּתי ֶיֶלד ֶּבדּוִאי נֹוֵהג ִּכְבָׁשה ּתֹוָעה

ָּלם ַיֲעקֹבַמָּבטֹו ְמַבֵּקׁש ִלְנעֹוץ ַמְסֵמִרים    ְּבס+
  ְלַהְׁשִעינֹו ַעל ִּכְתֵפי ָׁשַמִים 
ָּלם ַמְלָאִכים   אּוַלי ֵיְרדּו ַּבּס+

  ְלַהְׁשקֹות ִּכְבָׁשה ּתֹוָעה ְוֶיֶלד ּבֹוֶהה
  ֶיֶלד ֶׁשְּמַזֵּכְך ֶאת ַעְצמֹו ְּכֶׁשהּוא ִנְכָסף

  ֶיֶלד ּבֹוֶהה ֶׁשּלֹוֵחׁש, ִּכי ָהֶאְתמֹול ֶׁשּלֹו ֹלא ִלְמִכיָרה
  ָּמָחר ֶׁשּלֹו הּוא ָּכאן ְוַגם הּוא ֵאינֹו ִלְמִכיָרהַה 

  ֵאינֹו ְלַהֲעָתָקה
  ֵאינֹו ַלֲהָזָזה.

  
ָּבן ְּבֶרֶגב ָעָפר ָרֵעב ְוָצֵמא ְּבָפָסִאיל   מּול ָׁשֶדה ְמא+

  קֹוְפִצים ְיָלִדים ַלְּבֵרָכה ָהאֹוִליְמִּפית ְּבָפָצֵאל
  ַהֶּגֶזלְּבֵרָכה ִמְׁשָּתַרַעת ַעד ְקצֹות ַמֲעֵׁשי 

  ַעד ְקצֹות ַהְּנָאָקה ְּבָפחֹוִנים ּוָבֳאָהִלים ְּבִבְקָעה 
  רֹוַתַחת ִמָּׁשַמִים ַמְמִטיִרים ִמְטרֹות חֹם ׁשֹוֵרף

  . ּוַמִים ֶׁשֶנֶאְלמּו ּוִמָּיד ַּגם ֶנֶעְלמּו
  

  ֶאל מּול ַאְׁשּדֹות ַמִים ְמַפִּכים ְּבָפָצֵאל
  ָפָסִאילֵאין עֹוד ֶמַלח ְּבִדְמעֹות ַאְדַמת 

  ֲאָדָמה עֹוֶרֶגת ַלַּמֲעָין ֶטֶרם ִנְנַעל ִּבְבִריַח ּוַמְסֵּגר  
  ֲאָדָמה ֶׁשָּתׁש ּכָֹחּה ִלְרּדֹוף ַאֲחֵרי אֶֹפק ָאבּוד

  ֲאָדָמה ֶשָהָיה ָלה ֶאְתמֹול ְוֵאין ָלּה ָמָחר
  ְוַרק ָמֶות ְמַסֵּפר ֶאת ַחָּייַּה.

 
N,  

  

חל בפתחו של נ הוקמה ההתנחלות פצאל 1970בשנת     
בפצאל נטעו כרמי ענבים,  פסאיל הניזון ממעיינות פסאיל.

  מטעי תמרים והוקמו שטחי חממות לגידול פלפלים. 
פסאיל,  סטיניפלשוכן הכפר  ה"סי", ליד פצאל, בשטח      

הסובל בשנים האחרונות ממחסור מתמיד במים. מאהלי 
י ממקורות מים לאדם ולבעל הבדואים מנותקים לחלוטין

  חיים.
, כשרעיתי ואני 2016השיר נכתב בשרב של חודש אוגוסט      

 מיכלהצטרפנו לקבוצה קטנה של פעילים חברתיים, שרכשה 
במאהלי  םשיות של מים" כדי לחלקימים וקנתה בדרך "ש

מאהלים הרותחת מחום. ה ת הירדןהבדואים בפסאיל בבקע
שנים, פרוסים למרגלות טרסות שוממות, שנבנו במשך מאות 

  ות בצימאונן למים.   זועקוכיום הן יבשות ו
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 ,תקווה בפתח גורן כיכרב )3.6( בשבת הפגינו רבות מאות    

 לממשלה המשפטי היועץ של מביתו מטרים מאות כמה מרחק
 הזוג של המשפטי היועץ" קראו המפגינים .מנדלבליט אביחי

 ״.עליון שופט תהיה לא ,כישלון מנדלבליט"ו י״המלכות
 לחיסול לא – זעם הפגנת״ ה:הסיסמ תחת נערכה ההפגנה

  ״.הביטוי וחופש הדמוקרטיה

 את אפשרו המשטרה נציגי ,האחרונים לשבועות בניגוד    
 ,מעצרים או פצועים ללא הסתיימה וההפגנה בכיכר המחאה

 שאמר ,המשטרה של המשפטי היועץ של התבטאותו חרף
 שעבר בשבוע .אסורה במקום שההפגנה שעבר בשבוע
 ההפגנות על גורף באופן שתאסור מרכז מחוז משטרת הודיעה

 ש"היועמ של ביתו מול מחאה עוד תותר לא״ :תקווה בפתח
 מול להפגין הדרך סלולה למפגינים [...] מגוריו באזור או

   ״.אביב ובתל בירושלים משרדיו
 בצומת נוספת הפגנה נערכה גורן בכיכר הלהפגנ במקביל    

 ,אזרחים עשרות השתתפו בהפגנה .471 כביש ליד אונו קריית
 בשבועות תקווה מפתח והרחיקה עצרה שהמשטרה מי

 והתנהלות החקירות טיוח נגד מחו מפגיניםה .האחרונים
 כל נשמעו במחלף .המחאה זכות דיכוי ונגד ,ש"היועמ
  ״.תחתון-ולםע-שלטון-הון" הקריאות הערב

 הפגנה התקיימה בעת במאי 20-ב החלה המשטרה אלימות    
 מביתו מטרים מאות המרוחק מסחרי באזור ,גורן בכיכר קטנה

 פיזרו למקום שהגיעו שוטרים .לממשלה המשפטי היועץ של
 ,המשתתפים מן עשרה עצרו ,רבה באלימות ההפגנה את

 .העצורים המפגינים בין שהיה נפתלי מני של ידו את ושברו
 בכיכר שעמד בודד מפגין המשטרה עצרה מכן לאחר יומיים

 בפניות .רישיון טעונה אינהש ,מחאה משמרת – שלט עם גורן
 התקשרו שוטרים כי נאמר  אזרח לזכויות לאגודה שהגיעו

 בפתח יותר להפגין להם יתנו שלא אותם ליידע למפגינים
 .תקווה

 המשטרה התנהלות האזרח לזכויות האגודה לדברי    
 ץ"בבג לאחרונה שניתן דין לפסק פרשנותה על מתבססת

 לשיטתה .לממשלה המשפטי היועץ בית מול ההפגנות בעניין
 גם לממשלה המשפטי היועץ נגד להפגין אסור ,המשטרה של

 אחת מול רק אלא ,מגוריו ממקום מטרים מאות של במרחק
 ,האגודה לדברי .בירושלים או אביב בתל ,לשכותיו משתי

 חוקית לא ,לכת מרחיקת הדין לפסק המשטרה של פרשנותה
 .חוקתית ולא

 

  גבול יש תנועת
  

   מתי? עד
  ימים 110 כבר כלואה אבא בן עתליה

  

  6 כלא מול מחאה משמרת
  

  12:00 בשעה ,9.6 ו׳, יום
  

  ;בירושלים האומה מבנייני 10:00 למשמרת: הסעות

  אביב בתל מרכז רכבת ליד נמיר דרך על 11:00

  
  

 50נווה שלום, חד"ש, מרצ, ארגון 'מחסום ווטש, גבעת חביבה, 
סדרת  ביוני) 8-10( מארגנים בסוף השבוע הקרובואחרים  'סוף

שנות כיבוש שבמרכזם צעדה לאורך הקו  50אירועים לציון 
  הירוק. לפרטים ראו עמוד הפייסבוק ״צעדת הקו הירוק״. 

  

  כרכבי זאהי שם לע בחיפה כיכר
בחיפה יתקיים טכס חנוכת כיכר ע"ש המנהיג הקומוניסטי     

המנוח זאהי כרכבי. סניפי חד"ש ומק"י בעיר מזמינים 
להשתתף בטקס הסרת לוט בצומת קיבוץ גלויות ואל הילאל 

  . 16:45ביוני בשעה  15שיתקיים ביום חמישי 
, ייערך אירוע במוזיאון חיפה 17:15לאחר מכן, בשעה     

, בהשתתפות ראש העיר יונה 26תאי לוי לאמנות, רחוב שב
ונציגי  יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה (חד"ש) ,יהב

  המשפחה.
, 2013באוגוסט  21-המנהיג הקומוניסטי הוותיק, נפטר ב    

, והתגורר בחיפה מאז שנות 1926. כרכבי נולד בשנת 87בגיל 
. הארבעים, אז הצטרף לליגה לשחרור לאומי והפך לקומוניסט

היה חבר הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית 
הישראלית (מק"י), ומילא שורה ארוכה של תפקידים 

חבר מועצת העיר חיפה מטעם חד"ש,  –ציבוריים, וביניהם 
  .1988-1978בשנים 

  

  יפגינו בת״א נגד ״חוק הפקדון״
מדינת ישראל מהמסעדנים לנכות  דורשתהחל מחודש מאי      

 20%מהשכר נטו של עובדים מאריתריאה וסודאן. אותם  20%
יופרשו לקופה והכסף שיצטבר בה יוחזר לבעליהם רק לאחר 

   שאלה יעזבו את המדינה.
מדובר בלהטוט משפטי אכזרי, שנועד לגרש את מבקשי      

המקלט בפועל, מבלי להצהיר על מדיניות גירוש, שהיא 
קרן הפיקדון" תגזור על אלפי "ניות בלתי חוקית ואסורה. מדי

מבקשי מקלט עוני מחפיר: עוד ילדים רעבים ללחם, עוד חסרי 
בית ברחובות, עוד אנשים שאין להם מה להפסיד. ארגוני 

לאורך  להפגנה נגד החוקסולידריות עם הפליטים קוראים 
  הבימה. עצרת מחאה ברחבת שדרות רוטשילד ו

. 20:00ביוני, בשעה  10 ת יערכו בשבת,הצעדה והעצר
 .2שדרות רוטשילד מהיציאה 


