
  
  

  

  

 די לרצח נשים
  נשיםחיי האמצעים להגנת מספיק ממשלת הימין אינה נוקטת ב

  

שתתפו בהפגנות ועצרות שההנשים והגברים  אלפי    
ירושלים, באביב, -) בתל17.6במוצ"ש האחרון (שנערכו 

קראו בקול צלול  ,אילתבו ליל העליוןבגעפולה, בחיפה, ב
 מיה גורן, אודליה בכר, דליה ברוך "די לרצח נשים".

נשים  16. שעבר שבועבארבע נשים נרצחו  -והנרייט קרא 
חילת השנה. חלק משמעותי מהן נרצחו בידי גברים מאז ת

 .נרצחו אחרי שהתריעו למשטרה על אלימות פעם אחר פעם
-עדה לקידום מעמד האישה ח״כ עאידה תומאויו״ר הו    

בכנסת: ״כל יום אמרה  הרשימה משותפת) ,(חד"ש סלימאן
שעובר בלי לאמץ תוכנית למאבק במגפה זו משאיר אותנו 

משלמות את במציאות בה אנו סופרים קורבנות והנשים 
הממשלה  המחיר בנפשותיהן וחלומותיהן בלי שמשרדי

האחריות בנושא רצח . ייקחו אחריות על הענשת הרוצחים
נשים לא נופלת אך ורק על המשטרה, ושצריכים שיתוף 

ה מכל הגורמים בחברה המעוניינים להיאבק במגפה פעול

זו. אבל אפילו לאחר שהונחה תוכנית מפורטת ומקצועית 
אותם  -שמחכה לאישור ועדת השרים מזה שישה חודשים 

  .נשים״ 16שישה חודשים שבהן נרצחו 
אמרה בהפגנה נועה לוי, מזכירת סניף תל אביב של חד״ש,     

זה קורה פה שוב  -פרטי עצוב בכיכר הבימה: "זה לא מקרה 
 ביום ו׳חסה למתקפה ליד שער שכם בירושלים לוי התיי. ״ושוב

נורו למוות שוטרת מג״ב ישראלית ו) בה נדקרה למוות 16.6(
כשארבעה אנשים נרצחים פלסטינים: ״התוקפים ה שלושת

בשבוע מסיבה אחרת כל הממשלה על הרגליים, אבל כשרצח 
לא נשתוק כל זו מדיניות.  –טעות  שתיקה. זו לא –הנשים גובר 

 פך״.עוד דם אחיותינו נש
להגנת הנשים, לעומת  ממשלת הימין אינה עושה מספיק    

פעלתנות יתר לקידום הכיבוש, הגזענות, ההתנחלויות ואף 
יליון זה). גב 3-ו 2פיות בהשכלה הגבוהה (ר' עמודים לסתימת 

 אדם. זו ממשלת חרפה שעולה בחיי 
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 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
  ורוצה עבודה ,הצביע לליכוד, היה שר של כחלון

אראל מרגלית, אחד מהמתמודדים לראשות מפלגת העבודה "
בפריימריז שיתקיימו בחודש הבא, הביך את אבי גבאי, 

בעימות שנערך בין ששה שמתמודד גם הוא על התפקיד, 
מהמועמדים באתר 'וואלה'. בשלב שבו ניתן למתמודדים 
להציג שאלות אחד לשני, שאל מרגלית את גבאי האם הצביע 
בעבר לליכוד ומשנענה בשלילה טען כי בראיון שהעניק גבאי 

גבאי  ., אישר גבאי שאכן הצביע לליכוד2015בספטמבר 
המשיך להכחיש את הטענה, אך אז הציג מרגלית את הריאיון 

שבו המראיינת דנה וייס שואלת את  ,המדובר בטלפון הנייד
להתמהמה גבאי אם הצביע בעבר לליכוד והוא משיב מבלי 

    . '"כן'
  )5.6ארץ", "ה(

  

   דיהפרטה ומצוקת הדיור: מי מרוויח ומי מפס על
מחגיגת הנדל"ן  נמצאו המרוויחים הגדולים ביותר"

משפחות ורטהיים ועופר  90-באמצע שנות ה. . . . הישראלית
משפחת  מאז. . . . מהמדינה את השליטה במזרחי טפחות    רכשו

 3 –מיליארד שקל, ומשפחת ורטהיים  3.5עופר הרוויחה 
  ".מיליארד שקל

  )5.6"דה מרקר", (
  

  לאומיים?-שר הכלכלה או שר התאגידים הרב
פועל רבות לשנות את האווירה  אני בעד שעסקים ירוויחו, אני"

ואני נפגש עם חברות ברחבי העולם ואנשי  ,האנטי עסקית
עסקים ואומר להם אני רוצה אתכם כאן. יש לא מעט חברי 

שות ההסתדרות, שמדברים אכנסת, אחת מהם התמודדה לר
על זה שצריך לטפל בבריאות, בחינוך, ברווחה, ואלה מטרות 

להשקיע בתחומים האלה טובות, אבל על מנת שיהיה כסף 
צריך להשקיע בעסקים, להביא לפה חברות. אנחנו הולכים 

המגמה בענייני המס  –לתת וודאות, והיא תהיה בדבר אחד 
תהיה רק אחת, הורדת מסים. חברות בינלאומיות מגיעות 

באו לישראל בגלל  ןלישראל כיוון שהורדנו את המס. פעם ה
חוק ב 6%יעורי המס של הון אנושי חזק, היום הן באות בגלל ש

  ."עידוד השקעות הון
  )5.6בכנס רואי חשבון באילת,  שר הכלכלה, (אלי כהן,

  

  לא מה שחשבתם 'הארץ'...עיתון 
'הארץ' הוא עיתון ימני גם בתחום  ציוני,-"כסוציאליסט אנטי

מצהיר על עצמו  'הארץ'חברתי: -כלכליהמדיני וגם בתחום ה
  כעיתון ציוני והוא בוודאי לא עיתון סוציאליסטי".

  ) 6.6שנות עבודה ב"הארץ",  24גיל, שפרש לאחר -(אהוד עין
  

  ?הייתכן - יהודים תחת שלטון צבאי
"יש מאות אלפי יהודים נמצאים תחת שלטון צה"ל רק מעצם 

  מרון".והיותם מתיישבים בשטחי יהודה וש
  ) 6.6בדיון בכנסת,  ,ש"ס,(ח"כ יואב בן צור

  

  היא לא –הומניסטית גדולה 
  .""אני מניחה שאפשר לאחל הצלחה לשני הצדדים באיראן

  )7.6של דאעש בטהרן, "כאן",  יגועסער בעקבות הפ-(גאולה אבן

  מכתבים 
 למערכת 

  

  

  גד הקוד האתי של ממשלת ימיןגילוי דעת: נ
פרסום "הקוד האתי" עורר דיון ציבורי ער וביקורת רחבה     

ור"ה, ור"מ, אגודת ה. גבוהבתוך המוסדות להשכלה 
 ניארגוו הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטאות, פקולטות

י דעת נחרצים נגד ייצאו בגילו הסגל הבכיר באוניברסיטאות
וויון מצטרפת לביקורת על הדו״ח, הפוגע לשהקוד. אקדמיה 

בצורה חמורה בחופש האקדמי והפוליטי של מרצים 
וסטודנטים ומבוסס על תפיסה שגויה לחלוטין של ההוראה 
והמחקר שהם פוליטיים במהותם. הקוד מציע הגבלות 
חמורות על פעילות פוליטית של מרצים וסטודנטים, כולל מתן 

ילות פוליטית של סטודנטים אפשרות למוסד אקדמי לאסור פע
בשטחו, כאשר פעילות פוליטית מוגדרת בצורה רחבה 
ועמומה שאינה עושה שום הפרדה בין מפלגתי ופוליטי (״כל 
פעילות שיש בה תמיכה ישירה בעמדה מסוימת במחלוקת 
ציבורית מוכרת, הבאה לידי ביטוי מתמשך בכנסת ובשיח 

ונותן רוח גבית  הציבורי״). יתרה מזאת, "הקוד האתי" מחזק
לשיח ההולך ומשתרש בחברה הישראלית המגדיר את 

עמדות שמאל את טרלית וניפוליטית -הקונצנזוס כעמדה א
לגיטימציה -בכך, תורם הקוד האתי למסע הדה כ"פוליטי".

רגונים אנשים ונשים המזוהים אבשנים האחרונות לעמדות, 
ו״ח עם עמדות שמאל ועם חשיבה ביקורתית באופן כללי. הד

מצטרף לשורה של צעדים שנועדו להצר את צעדיה 
ועצמאותה של האקדמיה הישראלית, בין היתר על ידי קיצוץ 

תקציבים, מיעוט תקנים והגבלת כוחם של הסנאטים. ב
אנו נאבק נגד אקדמיה לשוויון רואה בחומרה מגמות אלו. 

 קבלת המלצות הדו״ח ומבטיחים להפר אותו אם יתקבל.
ת, המאבק וההתבטאויות נגד הקוד האתי בימים יחד עם זא     

החברתי, הפוליטי  –האחרונים נטו להתעלם מההקשר הרחב 
״ח זה. גם כיום, חופש ושאיפשר את קיומו של ד -והכלכלי 

הביטוי מוגבל עבור קבוצות נרחבות באקדמיה: עבור גופי 
ם ושמאליים בתוך ישראל שסובלים כבר יסטודנטים פלסטיני

עבור מרצים  ;אוניברסיטאותבפעילותם  יום מהגבלתה
-עות (למעלה מומרצות רבים במכללות שאינם במסלולי קבי

נתונים ללחץ בלתי פוסק של הו מהסגל במכללות) 40%
ועבור מרצים ומרצות ללא  ;מערכות השכלה גבוהה מופרטות

מהמרצים והמרצות באוניברסיטאות)  16%-כתקן (שהם היום 
שאין להם ביטחון תעסוקתי ולכן אין להם באמת חופש 
אקדמי. החופש האקדמי גם אינו קיים כלל עבור הסטודנטים 
והסטודנטיות הפלסטינים וחברי וחברות הסגל במוסדות 
להשכלה גבוהה בשטחים הנמצאים בשליטת ישראל, הן בגדה 

    המערבית והן ברצועת עזה. 
פלישות של הצבא מות סובלהאוניברסיטאות בגדה      

סטודנטים ומרצים  ;למשל) בטול כרם, כדורי ת(אוניברסיט
 ;נמצאים תחת מעקב וניטור של הצבא ורשויות הביטחון

וישראל מקשה מאוד על מתן אישורי יציאה לסטודנטים 
רוצים ללמוד בחו״ל או בגדה. אי אפשר הסטודנטיות מעזה 

חופש הביטוי באוניברסיטאות בישראל בלי  אבק עלילה
וויון רואה את לשאקדמיה  .האבק גם על החירויות האלילה

המאבק על דמותה של האקדמיה הישראלית רחב הרבה יותר 
  חופש הביטוי.  מעןמהמאבק ל

 אקדמיה לשוויון
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/חופש ביטוי    
 

  האקדמיה מאוחדת נגד ממשלת הימין
  

ב"ידיעות  מומאז פורסאחדים חלפו רק ימים     
) עיקרי הקוד האתי שהכין פרופ' אסא 9.6אחרונת" (

כשר על פי הנחיות של שר החינוך ומנהיג הבית היהודי, 
נפלתי בנט. תוך פרק זמן קצר זה, ממשלת הימין 
הצליחה לאחד את כל הקהילה האקדמית נגד 
מדיניותה. מה שלא הצליחו ממשלות קודמות 

כלה הגבוהה ליברלית כלפי ההש-במדיניותן הניאו
במשך עשרות שנים (קיצוצים בתקציב, העסקה 
פוגענית, פיטורי מרצים, השלטת נורמות קפיטליסטיות 

 הרביעית בניהול המוסדות...); הצליחה ממשלת נתניהו
   תוך מספר יממות.  –

  

עם באוניברסיטאות ובמכללות קיימת תמימות דעים     
 לפיהם דברים שפרסמה האגודה לזכויות האזרחה
הסטודנטים בישראל הם אנשים מבוגרים עם ראייה "

ביקורתית והם לא ישנו את דעתם רק בגלל שמרצה כזה 
או אחר אומר אותה. האקדמיה היא מקום חי, סוער 

חלק בלתי נפרד ממנה  דיונים פוליטיים הם. ותוסס
ולסטודנטים יש את הזכות לשמוע ולהיחשף למגוון 

על סטודנטים שלטענת גם אם מדובר בניסיון להגן . הדעות
בואו  .בנט חוששים להביע את דעתם, לא מתקנים עוול בעוול

מה שקורה פה זו התערבות פוליטית מבחוץ של  –לא נתבלבל 
  ״.שר שרוצה למנוע את השיח ולהשתיק דעות

  

המוצע באה לידי ביטוי גם  קודתמימות הדעים נגד ה     
ועד וור"ם (בהצהרות של ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) 

. אליהם הצטרפו התאחדות הסטודנטיות ראשי המכללות)
הסגל הבכיר והזוטר. ארגוני  ית וארגוניוהסטודנטים הארצ

הסגל הבכיר באוניברסיטאות (פרט לארגון של אוניברסיטת 
הפרה בוטה של ההסכמים הקיבוצים גם בר אילן) רואים בקוד 

  מים ושל תנאי עבודתם של המרצים.הקיי
  

אף הן התנגדות לקוד: הביעו אגודות מקצועיות באקדמיה     
 לרווחה הישראלי האיגוד, האגודה הישראלית לתקשורת

האגודה הישראלית לחקר  ישראל, אספנט –  חברתית
התיאטרון, האגודה הישראלית למשפט וחברה, האגודה 

ר המזרח קית הישראלית, האגודה הישראלית לחהאנתרופולוג
האגודה ודה הסוציולוגית הישראלית וגהא, התיכון והאסלאם

  .הישראלית למדע המדינה
  

 הקוד נגד שעבר בשבוע הפגינו סטודנטיםש יצוין    
 עומדים מק"י,-חד"ש פעילי בתמיכת אביב-ובתל בירושלים

 מק"י-חד"ש של הסטודנטים מחלקת והעבודה. מרצ ביחד,
 האתי הקוד" :מסרו ובמכללות באוניברסיטאות ש"חד ותאי

 ,בעליל דמוקרטיים ואנטי מוסריים לא ערכים מבטא
 והחופש הביטוי חופש לעקרון בתכלית שמנוגדים

 חלק היא גבוהה להשכלה במוסדות הבוטה הפגיעה .האקדמי
 הציבורי המרחב ומהכפפת י,הדמוקרט המרחב על מהמתקפה

 ,ההתנחלות כוחות ושל הימין של הפוליטיות נדות'לאג כולו
 ,ביקורתי קול כל להשתיק רהבמט – והפשיזם הגזענות

 התרבות בתחום שנעשה כפי ,באקדמיה ומתקדם דמוקרטי
  ".אדם זכויות ארגוני ועם

  

ת חד"ש ומק"י באוניברסיטאות עולות בקנה אחד עם ודעמ    
, הרואים במאבק עמדותיהם של החוגים הנחושים ביותר

כמאבק פוליטי נגד ממשלת הימין מרכיב במאבק בקוד האתי 
אקדמיה "גילוי דעת של ו העצומה שפורסמה בעמוד זה (ר'

  .)2בעמ'  "לשוויון

  

 מתוך עמוד הפייסבוק של האגודה לזכויות האזרח
  

  

  מרצים רבים חתמו על עצומה

  'רוד בקוד כשר, נמרוד בכיבוש'נמ
מרצים רבים חתמו בימים האחרונים על עצומה מקוונת     

". בעצומה בכיבושרוד בקוד כשר, נמרוד "נמ :תחת הכותרת
"שר החינוך רוצה לפגוע בחופש הביטוי של  :נאמר

האקדמאים האומרים 'לא לכיבוש', ומתוך כך נולד קוד 
אנחנו, מרצים וסטודנטים, מגנים את  .האימים של פרופ' כשר

אסא כשר בשליחות  שהכיןהצעת קוד האימים לאקדמיה 
י לגמרממנו נתעלם . מנהיג מפלגת המתנחלים, נפתלי בנט

        ".ונסרב לכשר ולבנט, ואנו מתנגדים למשא ומתן בעניין
"מה ששנוא עלינו, לא נעשה לחברינו.  :עוד נכתב בעצומה    

כשם שאנו דורשים את החופש שלנו, כך אנו דורשים את 
החופש של הפלסטינים. הדברים שנפתלי בנט זומם לעשות 

. אפס לעומת מה שהוא מעולל לפלסטיניםכאין וכלנו הם 
ישראל מטילה על העם הפלסטיני משטר עריצות נפשע 

לכיבוש הישראלי אין שום  ומכוננת משטר אפרטהייד.
לגיטימיות, תהא החלטת החברה הכובשת אשר תהא, ואין 

אנו  לממשלה שום סמכות לחייב אנשים להשתתף בכיבוש. 
קוראים לקהילה הבינלאומית להגן על הפלסטינים מפני 

ת על ישראל להפסיק את הכיבוש. הכיבוש הישראלי ולכפו
פנינו למרד מרצים וסטודנטים הן נגד קוד האימים והן נגד 

  הכיבוש". 
בין החותמים על העצומה: פרופ' ירון אזרחי, ד"ר דימיטרי      

שמעון זנדבנק, ד"ר זיוית אברמסון, פרופ' שומסקי, פרופ' 
ה נורית פלד אלחנן, שרון לוזון, ד"ר מאיינינה אלטמן, ד"ר 

פישמן, פרופ' חיים גנז, פרופ' -רוזנפלד, פרופ' דבורה קלקין
יהודה "ג׳אד" נאמן, עדית זרטל, פרופ' קלמן אלטמן, פרופ' 

פרופ' שמעון לוי, ד"ר אפרים דוידי, פרופ' חוה יבלונקה, 
רחל גיורא, טל, פרופ' -פרופ' דניאל ברפרופ' ריאד אגבאריה, 

דרה אזרחי, ד"ר מרי פרופ׳ סד״ר יעל גילעת, ד"ר תמי רזי, 
אראלה שדמי, פרופ' רון תותרי, פרופ' בן ציון מוניץ, ד"ר 

אבנר גלעדי, פרופ' עמירם גולדבלום, ד"ר עופר ברקאי, פרופ' 
  .כסיף, פרופ' עודד גולדרייך, ד"ר ענת מטר וד"ר אורי וייס
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ביוזמת חנין: הביטוח 

בסל  יוכללהסיעודי 

  הבריאות הממלכתי
  

 

) בהחלטת 12.6מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר (    
מליאה, פה אחד וללא מתנגדים, את הכללת הביטוח הסיעודי 
בסל הבריאות הממלכתי. מדובר בהחלטה היסטורית, 

את שרי הממשלה בדומה לחוק שאושר  עקרונית המחייבת
בקריאה שלישית ואחרונה. יוזם המהלך, ח"כ דב חנין (חד"ש, 

"שמנו קץ להפקרות הקשישים  :פת), אמרהרשימה המשות
זכות בסיסית שהמדינה  אבישראל. הזכות להזדקן בכבוד הי

   אתחייבת להבטיח לכל אזרח בישראל. ההחלטה החשובה הז
  

  עזה על המצור הסירו אמנסטי:    
 השבוע בסוף קרא אמנסטי הבינלאומי האדם זכויות ארגון
 לדברי .כעשור הנמשך עזה רצועת על המצור את להסיר שעבר

 החשמל אספקת את להגביל ישראל ממשלת החלטת הארגון
 הרה באופן תשפיע ,ביום שלוש עד לשעתיים עזה לרצועת

 בריאותי לאסון ותגרום ההרוסות עזה תשתיות על אסון
 בהם ,אדם בני אלפי של חייהם את גם יסכן המהלך .ציבורי
 פוזבאש או נמרץ בטיפול החולים בבתי המאושפזים חולים
  .חיים תומכות מערכות לסיוע שנזקקים ותינוקות ,קבוע

 הקודמים הקיצוצים כי לאמנסטי סיפרו ברצועה תושבים    
–היום בחיי אפשרי פן כל על השפיעו כבר החשמל באספקת

 רבי בבניינים גרים אשר ברצועה רבים תושבי עבור .יום
 מים להעביר ניתן שלא פירושה חשמל אספקת אי ,קומות
 ולכן ,עובדות לא שמשאבות משום בצנרת לדירותיהם נקיים

 ובמכלים בבקבוקים שימוש של היקרה בחלופה תלויים הם
 הללו במבנים המעליות, כן כמו .ולהתקלח לנקות ,לבשל כדי
 יכולים אינם המוגבלויות בעלי או והקשישים מתפקדות אינן

 .מבתיהם לצאת
 בשל כי מרא ,עזה העיר תושב ,רחמא אבו מוחמד     

 ילדיהם ושלושת אשתו ,הוא ,החשמל באספקת הקיצוצים
 לתכנן יכולים ואינם ראוי באופן במים להשתמש יכולים אינם

 ובשעות ,אוכל לאחסון במקרר שימוש כגון פשוטים דברים
 שאין משום ,לקרוא או ללמוד יכולים אינם הילדים הערב

 שרע לפני המצור שהחל מאז במשבר שלנו החיים״ .חשמל
 זה …אסון זה …עכשיו שקורה מה בלא ,חדש לא זה .שנים

 נפגעו בעזה כולם .כך לחיות אותנו מכריחים שהם מוסרי לא
 .רחמא אבו סיפר גע״פ ללא יוצא לא אחד אף .פה שקורה ממה

  

תשים סוף לתמונות הקשות שהגיעו בחודשים האחרונים 
הדגיש כי "להחלטה של  מבתי אבות ברחבי הארץ". ח"כ חנין
״כאשר שרים נשבעים  :הכנסת יש תוקף משמעותי״. וציין

  אמונים הם נשבעים: לקיים את החלטות הכנסת״.
שימוש חריג בהצעה דחופה לסדר:  אהחלטת מליאה הי    

רוב  מייצגים יחדכאשר חברי הכנסת התומכים בהצעה לסדר 
מת בכנסת, ההצעה הופכת לדיון מיוחד, שבסופו מתקיי

החלטות ל עקרונית, הצבעה על כמה החלטות בנושא.
שרים, בדומה לחוקי מבחינת ההמתקבלות מעמד מחייב 

  , אך ביצוען תלוי בממשלה.המדינה

 
 :להלן נוסח ההחלטה המלא

הכנסת קובעת כי הזכות להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית  .1
שהמדינה צריכה להבטיח את מימושה 

 ;בישראלהאזרחים    לכלל  בפועל
אשפוז וטיפול סיעודי בעת הצורך, הם מרכיב חיוני ומרכזי  .2

 ;בזכות לחיות בכבוד ולהזדקן בכבוד
על רקע זה מביעה הכנסת דאגה עמוקה מהבעיות  .3

 .המתגלות בתחום האשפוז והטיפול הסיעודי בישראל
הכנסת מודאגת מכך שמערך הסיעוד הקיים לא מאפשר 

ד ובבריאות של טיפול ראוי ואף גורם לפגיעה בכבו
 ;המטופלים

אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק נחלתם של מי  .4
שבידיהם האמצעים הדרושים. לא נכון גם להטיל 
השתתפות עצמית בסכומים ניכרים על בני משפחה תוך 
חדירה לפרטיותם והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד 

 ;המוטל עליהם ממילא
ים לא יכולה לספק מערכת שנשענת על ביטוחים פרטי .5

מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלו שידם אינה 
משגת לרכוש ביטוח כזה וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות 

כאשר במקרים רבים    גבוהות למבוטחים במסגרתה
 ;הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים

אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך  .6
של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד להבטיח את יכולתם 

נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני מבלי להטיל נטל 
 ;כבד על בני ובנות המשפחה

הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד. שבמרכזה  .7
אשפוז סיעודי כחלק להכרה בזכות לטיפול ו

הגדלת היקף ומגוון וכן הבריאות הממלכתי,    מסל
 ם.השירותים הניתני

  
 

  

  
  

  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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  מתקפה סעודית בקטאר: 

אזהרה אמריקאית לאיראן
  

  שרה פלאונדרסמאת 
  

שבועיים אחרי טקס ביקורו של     
ביוני,  5-טראמפ בסעודיה, בדונלד 

הכריזה ערב הסעודית מצור על שכנתה 
הקטנה קטאר. מעודדת מביקורו של 
טראמפ, אספה סעודיה שמונה מדינות 
נוספות שישתתפו איתה במצור. 
הפעולה כוללת: חרם על משלוחי מזון, 
על תחבורה יבשתית, ימית ואווירית, 
ניתוק היחסים הדיפלומטיים, הקפאת 

ל בנקים קטאריים, וגירוש חשבונות ש
מדינות  9-האזרחים הקטאריים מ

באזור. פעולות כאלה הן הרסניות: 
שדה התעופה בדוחה הוא נקודת מעבר 

מליון בני אדם בשנה.  37-עיקרית ל
קטאר מיבאת מסעודיה כמעט את כל 

 800-600-. כיסודמזונה ואת מצרכי ה
ור הוא מסעודיה לקטאר. המצ ביומויום מדי משאיות מגיעות 
  פעולה לוחמתית.

  

  מקור הטרור: מלחמות ארה"ב
כמעט שום עיתונאי, מימין או משמאל, אינו מאמין לתירוץ     

סעודיה מוציאה לפועל את תביעת  :הרשמי של סעודיה לחרם
טראמפ להפסיק את מימון הטרוריסטים באזור. מיד כשנודע 

ית על החרם צייץ טראמפ ולקח  עליו בעלות. טראמפ חוזה בר
, שתלחם, כביכול, בדאע"ש  NATOצבאית ערבית גדולה, כמו

ובאיראן. אין ספק שמלחמות ארה"ב הן מעשה הטרור הגדול 
פליטים. ארצות והפכו ליוני אנשים נושלו יביותר באזור. מ

שלמות חרבו ונשמו בגלל הפצצות ארה"ב. מיליציות כיתתיות 
 –ה"ב ם עשרות אלפי חיילי אריחד ע –וצבאות שכירי חרב 

הם שיצרו את החורבן והתוהו. סעודיה סייעה למלחמות 
אימון קבוצות פאנטיות דתיות. כחימוש וכארה"ב במימון, 

המלחמות האימפריאליסטיות  –מאז מלחמת אפגניסטן 
  האמריקאיות הן מעשה הטרור הגדול ביותר באזור.

מנת קבוצות ושולחת חיילים מאת קטאר מאשימים שהיא מ    
לוב, ומממנת כוחות במלחמה נגד  השלטון  לעזור בהרס

עזרה קטאר  ,בסוריה. בזמן ההחלטה הסעודית על המצור
למלחמת של סעודיה נגד התנועה העממית בתימן, המדינה 

ה ביותר באזור המפרץ. גם סעודיה וגם קטאר הן יהעני
מונרכיות אבסולוטיות דכאניות. כמעט כל העושר העצום 

ז, נמצא בבעלות חמולה או בשתיהן, המבוסס על נפט וג
-משפחה מורחבת אחת: בית סעוד בסעודיה ומשפחת אל

בשתי  יםת'אני בקטאר. איגודים ומפלגות פוליטיות אסור
  ליון התושבים בקטאר ולמעלה ימ 2.5-מ 90%-כ המדינות.

טראמפ, רעייתו מלאניה, מלך סעודיה סלמאן ונשיא מצרים 

ית הלבן)סיסי בסעודיה בחודש שעבר (צילום: הב-א  
  
  

ליון) הם עובדים ימ 31-ית סעודיה (כימשליש מאוכלוס
בריאות לחינוך, לזכויות  חסרימהגרים מנועי אזרחות ו

רותים חברתיים. מצב כזה מתקיים בכל המדינות הסוניות ישלו
השושלתיות עתירות הנפט במפרץ הפרסי, החברות במועצת 

ת ). האם הקונפליקט הוא מחלוקGCCהתיאום המפרצית (
לו חשיבות רחבה  נודעתבין גנבים וכוחות ראקציוניים? או ש

  יותר?
  

  בפקודה. .ןאלנתק קשרים עם איר
 10פרסמה סעודיה גם רשימת  ,מצורהמלבד הודעה על     

תביעות שקטאר חייבת למלא מיד. אלה כללו ניתוק כל 
ן; גירוש תושבים החברים ב'חמאס' אהקשרים עם איר

ג'זירה וסיום -המוסלמים'; סגירת ערוץ החדשות אל וב'אחים
יני החוץ של ארצות אחרות. אלה מסתכמים יה'התערבות' בענ

סיון לעצור את השפעתה הפוליטית והכלכלית של איראן יבנ
באזור. זה מה שממריץ את ארה"ב וסעודיה להתקיף את 

שברה את השליטה של  1979קטאר. המהפכה האיראנית של 
עצם קיומה של איראן,  .יותאת הנפט האמריקהבנקים וחברו

איום על המונרכיות  אלמרות עשורים של סנקציות, הו
המפרציות המושחתות שבהן כל הכוח והפריבילגיות עוברות 

  בירושה.

  
  >>> 6המשך בעמוד 
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   5המשך מעמ׳ 
  

את הפרלמנט  7.6-כאשר מחבלים מתאבדים התקיפו ב    
נהרגו,  13-ני ואת המוזוליאום של חומיני בטהרן ואהאיר

האשימו 'משמרות המהפכה״ האיראניים את סעודיה. מתקפת 
ביקור טראמפ בסעודיה. בהטרור הייתה קשורה, איכשהו, גם 

ראשוני מאחורי  גורםכאפוא האיומים נגד איראן נראים 
התקפת ארה"ב וסעודיה על קטאר, אך ישנן גם סיבות 

  ות.פיננסיות נוספ
  

  גז, נפט ותחרות מטבע
השנים האחרונות, ליצואנית הגדולה  25-קטאר הפכה, ב    

פלומטיים יבעולם של גז טבעי נוזלי (גט"נ). לקטאר קשרים ד
לא משום שהמונרכיה הקטארית  –הדוקים עם איראן 

אלא משום שהיא חולקת עם איראן את שדה הגז  ,מתקדמת
ת'אני עשירה כקורח. -הגדול בעולם שהפך את משפחת אל

משתרע  "NORTH DOME / SOUTH FARSהשדה ״
מים שבין קטאר לאיראן. שתי המדינות מרחב הבמפרץ, ב

חולקות, לכן, זכויות חיפוש וייצור. על כן אין באפשרותה של 
קטאר לנתק את כל הקשרים שלה עם איראן. את זאת הסעודים 

דיניות מבינים היטב. באמצעות עושרה ניסתה קטאר לנהל מ
חוץ עצמאית יותר והיא משמשת מתווך ומגשר באזור. היא גם 
'מארחת'  פלסטינים מ'חמאס' ומצרים מ'האחים המוסלמים'. 
קטאר היא גם המדינה הראשונה באזור שפתחה מסלקה 

  נפט במטבע סיני (יואן). בהמאפשרת מסחר בגז ו
מרכז פיננסי כזה חותר תחת המונופול של הדולר כמטבע     
ד לעסקות בינ"ל ומציב את דוחה לפני מרכזים פיננסים יחי

  בגלל  מתייסרים גז,   מייצאים אחרים במפרץ. הסעודים, שלא 
  

  דין לימין ודין לשמאל
שרת המשפטים, איילת שקד, הגישה תלונה במשטרה נגד     

טען שהיכה  אשרדין יששכרוף, דובר שוברים שתיקה, 
צע יפלסטיני ללא צורך. סביר להניח, שאם מקרה ההריגה שב

אלאור אזריה לא היה נחשף, ואזריה היה חושף עצמו בסרטון 
הוא היה זוכה לגורל דומה. במקום זה,  ,של "שוברים שתיקה"

עקב גילוי המקרה המזעזע, בזמן אמת, מנהיג הציבור הדתי, 
 מבקש לחון אותו ואף נפגש עם הוריו.

כפל המוסר הזה בא לידי ביטוי במקרים נוספים. בכל     
של נתניהו, הוא טוען שלשמאל  ,חקירותיו, חדשות לבקרים

לא ייצא מהן שום דבר. זו טענה מגוכחת וחמורה. מגוכחת, כי 
אם נתניהו יודח מראשות הממשלה עקב סיבה פלילית, הדבר 

מפלגה. אינו מחייב בחירות חדשות, וייתכנו חילופים בתוך ה
הטענה חמורה, כי היא יוצרת קשר הדוק בין חקירת נתניהו 
לבין התנגדות פוליטית לדעותיו. במצב הזה, לא סביר 
שמפכ"ל המשטרה והיועץ המשפטי, ששניהם ימנים חובשי 

 .הממשלהלמצות את הדין עם ראש  , יעזוכיפה
כך קורה לאורך השנים. רק כאשר איציק מרדכי עזב את     

הליכוד לטובת מפלגת המרכז, נשים העזו להתלונן על 
האלימות המינית. אולמרט הצליח שנים להינצל מעונשים עד 

 ת.ויש עוד דוגמאות רבושעזב את הליכוד לקדימה. 
את  ףא חושושוברים שתיקה" עושה שירות מבורך בכך שה"  

כאשר אנשי הימין מגינים בכל עוצמת כוחם פשעי הכיבוש. 
על "הצבא המוסרי בעולם", אבל תוקפים את הלוחמים, 
שעברו לצד האחר של המפה, הם חושפים פשע נוסף של 

כיווני במערכת -חדהשימוש הו פשע הצביעות –הכיבוש 
 החוק. בושה.

  יוסי ס.

  מיקום קטאר במפרץ הפרסי
  

הם גם מבזבזים המחירים הנמוכים הכרוניים של הנפט. 
ר שואה בתימן ים במפסידשהם ארדים רבים במלחמה ימיל

מחלחלת לתוך סעודיה עצמה. היצואנית השנייה בגדלה של 
גז (גט"נ) היא ארה"ב. המרוויחים המידיים של סגירת הייצוא 
מקטאר הן, לכן, סעודיה וארה"ב והמוסדות הפיננסיים שלהן. 

טיים במפרציות הם טראמפ, חברות הענק והמונרכים האבסולו
 עסוקות תדירתוצר הקפיטליזם בצורתו הכי אכזרית. הם 

ים. עודף ייצור ואבדן מיזוגבחיפוש אחרי השתלטויות עוינות ו
מלחמה היא מבחינתם רווחים הם חלומות הבלהה שלהם ו

  תמיד אפשרות.
 

  שבר לאורך כל האזור ושבר בנאט"ו
לכפות על קטאר כניעה  - סעודית-המזימה הטראמפ    

אולי לא תצלח,  ,לדרישותיהם, או לעמוד בפני הפיכה פנימית
אבל היא מסמנת בריתות באזור שהוא, מלכתחילה, בלתי יציב 

ית, והשלטון אורעוע, ושבו לא הצליחה שום מלחמה אמריק
י מתפוגג. עד כה הפעולה הסעודית רק פילגה את אהאמריק

התנגדות הגרמנית ה. )GCC(מדינות התיאום במפרץ 
  והטורקית למהלך הסעודי גם גרמה לסדק בנאט"ו.

מהמפרציות כללה סעודיה לצדה את בחריין ואיחוד     
האמירויות. מדינות אחרות התלויות בסעודיה חתמו בצייתנות 
על המצור: מצרים, מאוריציוס, מאוריטניה והמלדיבים, גם 

בחלק  הממשלה בחלק מתימן הנתמכת בידי סעודיה והממשל
המזרחי של לוב הצטרפו. כווית ועומאן לעומת זאת סרבו 
להשתתף (וכן גם טורקיה שתומכת בקטאר, ופקיסטאן 

שר החוץ הגרמני, זיגמר  ,). בקרב נאט"ונקוט עמדהרבה לישס
סעודית 'שכולה –גבריאל, יצא חוצץ נגד היזמה הטראמפ

שגוייה ושאינה מדיניות גרמניה". גבריאל הזהיר שהיא 
  לה לגרום למלחמה'. 'עלו

הפרלמנט הטורקי אישר תכנית להציב כוחות טורקיים     
מיד מזון ומים. ירדן שלחה מיד מטוסים לה בקטאר ולספק 

וספינות עמוסות במזון. איראן, עיראק, ירדן וטורקיה פתחו 
אווירי שלהן לטיסות קטאריות שנאסר עליהן האת המרחב 

את מיקומה  תנצלסעודיה ומצרים. ארה"ב מ בשמילעבור 
עודיד -באל – את רצונהלכפות בניסיונה  הצבאי בקטאר

שבקטאר נמצא הבסיס האווירי הגדול ביותר של ארה"ב 
יים, אחיילים אמריק 11,000-במזרח התיכון שבו מוצבים כ

ית על אמשמש כבסיס הפיקוד והשליטה האווירית האמריקהו
תירות מדינות אחרות. הס 17-עיראק, סוריה, אפגניסטאן ו

במדיניות האמריקנית  גלויות: בעוד שטראמפ מעודד את 
מזכיר המדינה רקס טילרסון, מי שהיה נשיא חברת  ,הסעודים

הנפט מובייל המכיר יותר טוב מטראמפ את האזור והסכנות 
  . ומתן-שאשבעימות, מטיף להורדת רף המתח ולמ

  
ביוני,  13-״ בWorkers Worldהטקסט פורסם לראשונה ב״

  אבישי ארליךתרגם: 
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  ון בת יםיאסבב שלישי לתערוכה במוז

  הילדים רוצים

  קומוניזם
  

" הילדים רוצים קומוניזם"הפרויקט השלישי של הסבב     
 במוזיאון בת ים 20:00בשעה  ,)22.6חמישי (ייפתח מחר, 

מוצגות במוזיאון עבודות חדשות במסגרת התערוכה  .(מובי)
ציורים של האמן  -שנעשו במיוחד לתערוכה: בחלל הכניסה 

טוי בוי, יליד לואנדה, שגדל כילד רחוב באנגולה בתקופה 
הקובנית. הכיר את המהפכה חרי מלחמת האזרחים שם שא

משטר לנפילת  שתרמה מלחמההסיפורה הייחודי של 
  ויותיו.דרך חו האמובדרום אפריקה האפרטהייד 

הוא , ילה לביב ודנה יואלישל ה"בפינה, הבוקר" המיצב     
ם האוטופיים שעיצב האמן מתקן לכרזה בהשראת החדרי

לקחת  ן). הצופה מוזמ1941-1890אל ליסיצקי ( הסובייטי
מודל נייר להכנה עצמית, לגזור ולקפל, לצבוע ולקשט 

, ולחזות בציור "עשה זאת בעצמך"יד של הבמסורת מלאכת 
  ., לכרזהנהפך לחפץ

המיצב רחב ההיקף של מקס אפשטיין מוצג ה יבקומה השני    
משחזר את בית העץ המיצה  ."דאצ׳ה״ שנוצר במיוחד לחלל

ומעביר את הצופה לחוויה ביתית  ,דאצ׳ה, ההרוסי המסורתי
  ביתית. -ואל
תמר ניסים מציגה פרויקט שנעשה במיוחד לתערוכה     

המגולל את סיפורה  ,שמחה צברי״״אני  -ובמרכזו סרט חדש 
) 2004-1913( שמחה צבריהפעילה הקומוניסטית המרתק של 

שפעלה שנים רבות במחתרת בעת שלטון המנדט הבריטי 
  . ונכלאה בשל כך

מתי להט את ״נפילים״, מיצב שנוצר מציג באותה קומה     
מקוריים שיצרו שרגא  במיוחד לתערוכה ומורכב מפרסקאות

. 1954-וייל ושמואל כץ בחדר האוכל בקיבוץ עין המפרץ ב
מובי בלהט לפני שנהרס חדר האוכל, ואת הפרסקאות חילץ 

  הוא מציג אותם אל מול רישום שמבוסס על אנדרטה 
לליקוידטורים שהקריבו את חייהם כדי לסתום בבטון את הכור 

ע את המשך דליפת על מנת למנו 1986-הגרעיני בצ׳רנוביל ב
הקרינה הרדיואקטיבית. המיצב ״עתידים״ של טל גפני גם הוא 
נוצר במיוחד לתערוכה ובמרכזו דמותה של אליסה קרסון, 
נערה אמריקנית המתאמנת מזה תשע שנים לקראת השתתפות 

במשלחת המאוישת 
הראשונה של נאס"א 

-המתוכננת ל ,למאדים
. העבודה מהווה 2033

ון סיכומו של פרק ראש
בפרויקט שילווה את 

סתה טיאליסה עד 
שנים.  17למאדים בעוד 

במסגרת מיצב הווידאו 
שגפני מציבה במובי, 
הצופה נכנסת לחלל 
שדומה לחדר של נערה 
מתבגרת, ובו סרט 
המתעד את אחותה הצעירה של האמנית ואת אליסה קרסון, 

  בת גילה.
קי התערוכה ״הערות על חלוקה" שאצרה איליאנה פוקיאנ    
לפעילויות  שותפהה, באתונה State of Conceptגלריה מ

מתמקדת בשובה  ,"אומית של "הילדים רוצים קומוניזםהבינל
 ,1949-1946 ה בשניםלהתנהש ,של מלחמת האזרחים היוונית

  הנוכחי במדינה. קפיטליסטיבר הלשיח הפוליטי סביב המש
התערוכה שישה אמנים מרכזיים מסצנת  מארחת כמו כן     

: וונגליס וולחוס, יוטה יואנידו, , ביניהםהאמנות באתונה
  קוסטנטינוס קוציס.ויורגוס ספונציס, אנטוניס פיטאס 

מתקן המיטות לחלימה בהקיץ של אוהד  ,"מבנה למנוחה"    
 -לידו מוקטנת בקומה השנייה, ו בגרסהמורכב מחדש  ,מרומי

 דמויותמציג במהלך השנה צייר האמן יוני גולד שציור הקיר 
(בצילום: הציור במהלך העבודה  בתור ארוךהעומדות שונות 

  .עליו)
הוא פרויקט שנתי של תערוכות  "הילדים רוצים קומוניזם"    

מוזיאוני בת ים והוא מתקיים במשותף עם שורה של -במובי
מוסדות ואמנים שונים ברחבי העולם, וכולל תערוכות, 

. 2017-ו 2016אורך רסומים לכל רנות ופהרצאות, מיצגים, הק
ויט האברנק, ולדימיר וידמאר, יהושע  ניםהפרויקט מארגאת 

  סימון, איליאנה פוקיאנקי, אלכסיי רדינסקי וקובה שרדר.
וכן שבפראג "טרנזיט" המוסדות השותפים כוללים את     

   ובמלבורן. בלובליאנה באתונה,בוורשה,  ,בקייבגלריות 
  

  moby.org.il לפרטים נוספים ושעות פתיחה:

 
  

  סרט מומלץ יוקרן בסינמטק ת"א

  'סלאח פה זה ארץ ישראל'
הסרט הישראלי "סלאח פה זה ארץ ישראל" יוקרן ביום     

בסינמטק ת"א במסגרת  18.45 יוני, בשעהב 28רביעי, 
סלאח פה זה ארץ ישראל" של . ״הפסטיבל ליבי במזרח

 109הופק השנה ( דורון גלזרו רות יובל, דוד דרעיהיוצרים 
ו בימוי) בתרגום לעבריתעם  מרוקאיתוערבית  דקות, עברית

 .דרעישל 
סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בישראל, במרכז הסרט:      

עדויות ופרוטוקולים חסויים חושפים . עד היוםכפי שלא סופר 
לראשונה את האמת המטלטלת מאחורי חזון "פיזור 

בשני העשורים  פא"ישלטון מב יייה", שהכתהאוכלוס
המעמדי פער ה חיזק את, ושל המדינה הראשונים לקיומה

  בישראל. והעדתי 
יוצרי הסרט שופכים אור על המניעים האמתיים שהנחו את     

מנגנוני הרמייה והכפייה שהפעילו על מי  י המדינה ועלמנהיג
כה בפרסי הבימוי ז. יצוין שהסרט שהיו, בעיניהם, שווים פחות

  .2017דוקאביב בוהתחקיר 
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 החברים ,המדיטק וספריית בחולון הילדים מוזיאון עובדי     

 .קיבוצי הסכם דרושים  הם .שובתים ,לעובדים כוח בארגון
 בספריית ולמחרת ,הילדים במוזיאון שבתו )18.6 ( א׳ ביום

 ומתן המשא פגישת כי נמסר העובדים עדוומ .המדיטק
 ההנהלה״ :התפוצצה ההנהלה עם שעבר בשבוע שהתקיימה

 מוכנה הייתה ולא ומתן במשא התקדמות להציג מסרבת
  ״.להצעה ששמה ההתניות את להוריד

 מהדרישות ההתעלמות ,הרגליים גרירת" הוועד לדברי    
 אנחנו .בשתיקה ייענו לא להסכמות להגיע הנכונות וחוסר

 ההנהלה כאשר רק שייפסקו ארגוניים צעדים בשורת פותחים
 ,שלנו לדרישות מענה נקבל לא עוד כל ות.להבנ איתנו תגיע

 ,ממושך למאבק ערוכים אנחנו" ועוד ."ויחריפו ילכו הצעדים
 בחולון התרבות מוסדות ופעילות אירועים יתבטלו במהלכו
 היחידה רךהד זו .העיר על שישפיע משמעותי באופן תשובש

 .בחולון התרבות עבורו עבורנו יותר טוב עתיד להבטיח
 עוד כל .ותנאים זכויות לנו יםמגיע ,ונכון צודק שלנו המאבק
 ״.כסדרה תתנהל לא בחולון התרבות ,לנו יובטחו לא הזכויות

  

  על מים וכיבוש בישראל ופלסטין
ליטר  100צריכת המים הביתית המינימלית לנפש היא      

לנפש ליום, כהמלצת ארגון הבריאות העולמי. אך הצריכה 
ליטר ליום, בפלסטין  183הממוצעת לנפש בישראל עומדת על 

  בלבד.ליטר  73היא 
קואליציית המים מזמינה להרצאתו של קלמנס מסרשמיד,     

פרויקט מים  הידרולוג גרמני המתגורר ברמאללה והמוביל
גרמני.  מהקואליציה נמסר ש"בידיו ידע מעמיק על -פלסטיני

המצב הגיאופוליטי באזור ועל מצוקת המים בשטחים 
הכבושים וברצועת עזה, על הסיבות למצוקה ועל הפתרונות 
המוצעים". הרצאתו של מסרשמיד, בשפה האנגלית, תתמקד 

כל  בגדה המערבית. עוד נמסר כי "מים הם משאב חיים של
על פי  -אדם, הזכות לשוויון בחלוקתם היא זכות בסיסית 
  משפט הטבע, ומעוגן בחוק ההומניטרי הבינלאומי". 

"אין לנו את הזכות להתעלם ממצוקת המים הקשה של     
הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. בכל פעם שאנו 
פותחים ברז ונותנים למים לקלוח, זכרו! אצל פלסטינים רבים 
הברז אפילו לא מטפטף", הדגישו פעילי הקואליציה. 

בבית   ,19:00ביוני, בשעה  26ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 
  יפו.-, תל אביב13התנועה הקיבוצית, רח' ליאונרדו דה וינצ'י 
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  של שוברים שתיקה ׳מראה שבורה׳
הכותרת "מראה שבורה":  שנות כיבוש ותחת 50לציון     

פעילי שוברים שתיקה יקריאו מאות עדויות של חיילים 
  ים הכבושים. מהארגון יוקצינים ששירתו בשטחים הפלסטינ

חמישים שנים שאנחנו, חיילי צה"ל, נשלחים בהוראת " :נמסר
במהלך חודש  הדרג המדיני לשלוט בכוח במיליוני בני אדם.

ות וחיילים על המציאות יוני נפרסם מאות עדויות של חייל
  יומית בשטחים".מהיו
 חמש, יוקראו במשך 17:00שעה בביולי, החל  1 ,בשבת    

את העדויות יקריאו ברצף,  שעות קטעים מתוך מאות עדויות.
 בזו אחר זו, החיילים שוברי השתיקה, אזרחים ואנשי ציבור.

שבירת השתיקה היא לקיחת אחריות על העוול המוסרי בו "
חלק. העדויות מתארות את מי שאנחנו ומי שהפכנו לקחנו 

האחריות על המתואר   .שנים של כיבוש 50להיות אחרי 
בעדויות היא של כולנו. הצטרפו אלינו להתנגד להסתרה 

שנות כיבוש.  50ולהשתקה, להתנגד להשחתה המוסרית של 
רחוב האירוע יתקיים ב הגיע הזמן להביט במראה", נמסר.

  אביב.-ו דה וינצ׳י בתלקפלן פינת לאונרד

  

גרוניך שלמה אולארצ׳יק ואלון 

  מגייסים כספים לפליטים
אלון אולארצ'יק ושלמה גרוניך ישתתפו בערב התרמה     

למוקד לפליטים ולמהגרים שיתקיים במרכז עינב, שליד 
בשעה  ,ביולי 1 ,), בשבת71אביב (אבן גבירול -עיריית תל

אירוע  –. הערב יתקיים תחת הכותרת "לא בבניאדם 20:00
 התרמה השנתי למאבק בסחר בבני אדם". 

"המוקד לפליטים ולמהגרים עובד כדי להבטיח שהרשויות     
בישראל לא יתנערו מלחימה בסחר בבני אדם, וימהרו לגרש 
את הקורבנות כאילו היו פושעים, זאת בזמן שהפושעים 

כים בפשעם. אנחנו קוראים לרשויות האמיתיים ממשי
להשקיע מאמץ במציאת הקורבנות ולהעניק להם את הטיפול 

ם", מסרה עו"ד רעות מיכאלי, מנכ"לית מיוהשיקום המתאי
  .העמותה

 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

 נאג׳י אבו נוואר – ד׳יב
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  ואיל-תאופיק אבועם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

 א", ת70אחד העם , 20:00ביוני,  24"ש, מוצ


