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כעומק כישלונותיו – עומק ההסתה הגזענית של ראש הממשלה
כמעט שבועיים של הפגנות ומחאות של פלסטינים
במזרח ירושלים שתחת כיבוש ובגדה הצליחו לכופף
את ידיה של ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו .אבל
המחיר היה כבד :תשעה הרוגים פלסטינים בירושלים
המזרחית ,בגדה וברצועת עזה .ועוד יש לצרף את
שלושת בני משפחה סלומון שנרצחו בידי פלסטיני
בהתנחלות חלמיש וזאת בעקבות פרובוקציית הממשלה
במסגד אל-אקצא.
על כיפוף ידיים זה כתב ב"הארץ" הפרשן יוסי ורטר
)" :(28.6יותר משבוע שמעצמה אזורית ― צבאית,
טכנולוגית ומודיעינית ― שמתיימרת לשמש אור
לגויים ושכונה בג'ונגל מתבוססת עד צוואר בנהלי
בידוק .גלאי מתכות שמותקנים ומוסרים ,מצלמות
ברמת אינטליגנציה כזו או אחרת ומישושי גוף כן או לא.
זו ממשלה או חברת אבטחה? על כל החגיגה הזו ניצח
המנחה הלאומי בנימין נתניהו .הוא 'הנחה' להציב
מגנומטרים ,אך לא 'הנחה' להסירם .הם הוסרו .הוא
'הנחה' להתקין מצלמות ― אך לא לסלקן .הן סולקו".
המחאה הפלסטינית נגד הכיבוש והשלכותיו הוכיחה
שוב שיש רק דרך אחת להחליש ואף לנצח את
ממשלת/ות הימין :מאבק נחוש והמוני .הרי "לא ייתכן
להמשיך בכיבוש ללא התנגדות לכיבוש" ,כפי שאמר
הוועד המרכזי של מק"י )החלטות הוועד המרכזי של מק"י
 ר' עמוד  3בגיליון זה(.אבל נתניהו כנתניהו :כדי לצאת מתסבוכת השחיתות
הפושה בשלטון הימין – הוא הסתבך באל-אקצא .וכדי
לצאת ממפלתו באל-אקצא הוא פונה שוב ימינה ומציע כמה
"תרופות פלא" לכיבוש המתמוטט :טרנספר של אזרחים
ערביים מוואדי עארה )ר׳ עמוד  ,(4עונש מוות ,חוק הלאום,
חוק ירושלים ועוד ועוד.
אך גם להסתה יש גבולות .נתניהו "הנחה" לחוקק את חוק
הלאום הגזעני עד סוף מושב הכנסת ) .(26.8אך הנחיה לחוד
ומציאות לחוד .באותו בוקר התכנסה הוועדה המשותפת
לוועדות הכנסת והחוקה ,שבראשותה עומד ח"כ אמיר
אוחנה )הליכוד( ,על מנת לקדם את החוק עוד לפני היציאה
לפגרה .כהרגלו ,התעמת ח"כ אורן חזן במהלך הישיבה עם
חברי הכנסת המתנגדים לחוק ,וכמה מהם הוצאו מהדיון.
ח"כ חזן מהליכוד צווח לעברם:

מעצר מפגין פלסטיני בוואדי ג'וז במזרח ירושלים21.7 ,
)צילום :אקטיבסטיליס(

"לא טוב לכם ,תעברו לעזה" .נתניהו ,שהיה אמור להשתתף
באופן נדיר בדיון ,הודיע זמן קצר קודם לכן כי ייעדר "בשל
דיון ביטחוני דחוף בלשכתו".
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( אמר
בדיון שנערך בוועדה" :אתם אנשים לא בטוחים בעצמם –
חלשים .אתם לא בטוחים במפעל הציוני ,בגירוש ,בניצול ולכן
אתם צריכים להוכיח כל הזמן .רק מדינה לא נורמלית מתנהגת
בצורה זו .שום חוק גזעני לא ישכתב את ההיסטוריה
והעובדות ...לפי החוק הזה ברור שכל ספר החוקים יכרע ברך
בפני הזהות היהודית ,זה חוק-על מעל חוקי היסוד .אך אף חוק
אפרטהייד לא ימחק את העובדה שיש שני עמים" .התוצאה:
הישיבה ננעלה ,החלטה לא נתקבלה ואין "חוק לאום"
)שהצעתו הראשונה הוגשה עוד ב (...2009-בתום מושב הקיץ.

תגובות 2/
מבחן בוזגלו נכשל...

דברים בשם אומרם
ביבי בפליק-פלאק
"אחרי שכלי התקשורת פרסמו את דבר החשד המתעורר לגבי
הקשר בין ההטבות שהעניק משרד התקשורת לבזק ,לבין
החברות בין בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ' לבין ראש
הממשלה ,יצא בנימין נתניהו למתקפת נגד' .עוד פייק ניוז,
עוד ניסיון סרק לייצר פרשייה יש מאין נגד ראש הממשלה',
נכתב בעמוד הפייסבוק שלו' .רה"מ לא הסתיר שום דבר[...] .
ביחס לאלוביץ' היו לו יחסי ידידות ולא מעבר לזה' .אבל
בחודש נובמבר האחרון הגיש נתניהו תשובה לעתירה.
באמצעות בא-כוחו עו"ד דוד שמרון )שנחקר בימים אלה
בפרשת הצוללות( ,טען אז ראש הממשלה כי בינו לבין
אלוביץ' קיימת 'חברות ארוכת שנים׳".
)"העין השביעית"(15.7 ,

מכתבים
למערכת

עסקה מבישה בהסתדרות
ערב הבחירות להסתדרות נערך ויכוח בחד"ש בשאלה האם
לרוץ ברשימה משותפת עם "עוגנים" בראשות היו"ר אבי
ניסנקורן או עם "הבית החברתי" בהנהגת ח"כ שלי יחימוביץ׳.
חלק מהחברים הצענו להצביע עבור שלי יחימוביץ׳ ,היות
שהיא קרובה יותר לעמדותינו החברתיות .לעומת זאת רוב
החברים תמכו בהליכה משותפת עם "עוגנים" שכללה את
סיעות העבודה ,הליכוד ועוז.
במהלך הבחירות ניסנקורן נתמך על ידי שר האוצר ,משה
כחלון ,ונשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש )בעבר
שותפו הפוליטי של היו"ר הקודם ,עופר עיני ,וכעת שותפו
העסקי!( .במילים אחרות :ניסנקורן כרת ברית עם מחוללי
ההפרטה ותומכי ממשלת הימין.
אך חמור מזה .בעקבות ההסכם שנחתם עם "עוגנים"
הצטמצמה סיעת חד"ש בבית נבחרי ההסתדרות )בינ"ה(
למחצית מגודלה הקודם.
בוועד מחוז חיפה של המפלגה הקומוניסטית )מק"י(
הודעתי שבמצב כזה אינני מוכן להיות חבר במועצת פועלי
חיפה .להפתעתי ,פנו אלי השבוע ממועצת פועלי חיפה
והודיעו לי שאני חבר בסיעת "עוגנים" ,מבלי שנאמר לי דבר.
אני רואה בזאת התנהגות מבישה והייתי רוצה לדעת מי אחראי
למחדל זה.
בנימין גונן ,חיפה
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"שני אחים בדואים שכרתו עץ בחורשת ליד רהט ,אדם שכתב
לאשתו מכתב שבו סיפר לה שבכוונתו להתאבד בגלל מצוקה
כלכלית ,אדם חולה סרטן סופני שמקבץ נדבות מדלת לדלת,
נער בן  15שגנב ז'קט מחנות ,צעירה שחצתה באדום וסירבה
להזדהות בפני שוטרים ,פליט אריתראי שחשוד בגניבת
אופניים .כולם הובלו בזינזאנה לבית המשפט ,הוחזקו בתנאים
צפופים שמצחינים מריח שתן .כבר בדרך לדיון בעניינם
והמשטרה ביקשה לעוצרם .לדעת המשטרה ,הם מסוכנים
העלולים לשבש את חקירתם ,שיש הצדקה להחזיקם במעצר.
ויש את דוד שמרון ,אליעזר 'צ'ייני' מרום ,שלמה פילבר ,שאול
אלוביץ ,סטלה הנדלר .אותם שחררו המשטרה והרשות
לניירות ערך מיד בתום חקירתם למעצר בית בתנאים מגבילים
בביתם המפואר".
)רויטל חובל" ,הארץ"(16.7 ,

 ...אבל מבחן נתניהו הצליח!
"עו"ד דוד שמרון ,פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו
שנחקר סביב עסקת הצוללות עם מספנת טיסנקרופ הגרמנית,
המריא לחופשה פרטית של מספר שבועות בארה"ב לאחר
ששוחרר אמש ממעצר בית".
)"ידיעות אחרונות"(17.7 ,

אגב ,האם נתניהו למד גיאוגרפיה בבית הספר?
"ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,הוקלט לכאורה ללא ידיעתו
משוחח עם מנהיגי מדינות מזרח אירופה ומלין בפניהם על
היחס לו זוכה ישראל מהאיחוד האירופי' .זה הארגון היחיד
שמציב לנו תנאים .זה טירוף .אירופה צריכה להחליט אם היא
רוצה לשגשג או להיעלם' ,אמר ראש הממשלה למנהיגים,
אותם פגש כחלק מביקורו המדיני בהונגריה .נתניהו אמר
לשותפיו כי 'ישראל היא חלק מהתרבות האירופית .אירופה
למעשה נגמרת בישראל .אין לנו ידידים גדולים יותר
מהנוצרים ,הם תומכים בישראל ברחבי העולם .אירופה
מתחילה בישראל ,מזרחה ממנה זה העולם הערבי ,כי ישראל
היא חלק מאירופה'".
)כאן רשת ב'(19.7 ,

האמת? לא נמאס
"לא נמאס לעם הכי רדוף בתולדות ההיסטוריה מרדיפת
מיעוטים? די ,חלאס .2017 .הקהילה הלהט"בית בכל מקום,
והרוב המוחלט כבר מבין שלשפוט אדם לפי הנטייה המינית
שלו זה פשוט בורות".
)הזמר סטטיק בפייסבוק(20.7 ,

לא יהודית ולא דמוקרטית
"אני חושב שבשביל הימין הישראלי וגם בשביל חלקים
מהשמאל ,המציאות עצמה היא פרובוקציה .אם אתה אומר
פשוט עובדות אתה פרובוקטור :למשל ,בשטח שנתון
לשליטת ישראל אין רוב יהודי ,זו לא מדינה יהודית .ובשטח
שנתון לשליטת ישראל אין דמוקרטיה ,זו איננה מדינה
דמוקרטית ואיננה מדינה יהודית".
)העיתונאי רוגל אלפר בריאיון שפורסם ב"טיים אאוט"(21.7 ,

ומה שלום הקפיטליסטים בארה"ב? טוב ,תודה
"לחברות האמריקאיות יש הר של מזומנים ,בור ענק של
חובות – וים של רווחים".
)כותרת בשבועון הבריטי "אקונומיסט"(18.7 ,

ומהו מצבם של האזרחים בארה"ב? יהיה רע
"ביטול רפורמת הבריאות של אובמה יסכל את המאבק באחת
המגפות הקשות בארה"ב"
)כותרת ב"פייננשל טיימס" הבריטי(14.7 ,

במפלגה 3/

מק״י :להגביר המאבק בכיבוש
המושב ה 10-של הוועד המרכזי של המפלגה
הקומוניסטית הישראלית )מק"י( התכנס לאחרונה
) (22.7בחיפה .מזכ"ל המפלגה ,עאדל עמר ,הגיש
דו"ח פוליטי וחבר הלשכה הפוליטית ,עיסאם מח'ול,
ניהל את המושב .הוועד המרכזי אישר את ההחלטות
הבאות:
 .1מק"י מחזקת את ידיהם של המוני
העם הפלסטיני בירושלים המזרחית
הכבושה ,ואת המוני העם הפלסטיני
בכלל שיצאו בגבורה להתנגד התנגדות
עממית ולהדיפת הפרובוקציות של
הכיבוש בעירם ,את הפגיעה במעמדו
של מסגד אל-אקצא ואת הריבונות
הפלסטינית עליו .מק"י מברכת על
חזרת המוני העם הפלסטיני לרחובות
כדי להיות שותפים בהתנגדות עממית
דמוקרטית רחבה נגד הכיבוש
 .2מק"י קובעת שממשלת הכיבוש
והמתנחלים ,באמצעות הפרובוקציות
והתוקפנות שהיא מנהלת באופן שיטתי בירושלים המזרחית
הכבושה ובמסגד אל-אקצא ,ובמיוחד בשבועות האחרונים,
נושאת במלוא האחריות להתנגשויות הדמים מול העם
הפלסטיני .הוועד המרכזי של מק"י מדגיש שממשלת נתניהו
שמה לה למטרה להעביר את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי,
לאחר  50שנות כיבוש מתמשך ,מהמישור המדיני והלאומי
למישור הדתי משיחי-פנאטי ,מהמישור של מאבק לעצמאות
ושחרור לאומי של העם הפלסטיני ,למלחמת דת חשוכה;
וזאת בהשראת המתרחש במדינות האזור בעידודם של ארה"ב
וישראל הדוגלות בפירוק מדינות ובפירור העמים.
 .3המשטרים הריאקציוניים הערביים המתיימרים להגן על
המקומות הקדושים ,זוחלים להקמת ברית תוקפנית עם
ממשלת ישראל בשירות תכניות ההגמוניה האמריקאית באזור.
הוכח לא רק שברית זו מעולם לא שירתה ולעולם לא תשרת
את האינטרסים של העמים – אלא אף מעודדת את הכיבוש
הישראלי לפגוע בעם הפלסטיני ובזכויותיו.
 .4מק"י חוזרת ומדגישה שלא ייתכן המשך של הכיבוש ללא
התנגדות לכיבוש .מק"י מזכירה לדעת הקהל שהחוק
הבינלאומי מכיר בזכותו הלגיטימית של כל עם הנמצא תחת
כיבוש להתנגד לכיבוש בכל האמצעים הלגיטימיים המשרתים
את מאבקו הצודק.
 .5מק"י מברכת את עשרות הצעירות והצעירים היהודים
והערבים סרבני הגיוס בצבא הכיבוש ,שישבו ויושבים בכלא
הצבאי מטעמים של אידיאולוגיה ומטעמי מצפון ומתוך סירוב
לשרת בשטחים הפלסטיניים הכבושים לרבות בירושלים
המזרחית .זו קבוצה של אמיצים ואמיצות שמנהלות ומנהלים
מאבק הרואי ומשלמים מחיר עבור מימוש עקרונותיהם
ובסירובם תורמים את תרומתם למאבק לסיום הכיבוש ,לשלום
ולדמוקרטיה.

 .6מק"י חוזרת ומדגישה שהאזרחים הערבים-פלסטינים
בישראל יחד עם הכוחות המתקדמים היהודים הם חלק
מהמאבק המתמשך לסיום הכיבוש הישראלי בשטחים
שנכבשו ביוני  ,1967והם תומכים במאבקו של העם הפלסטיני
לשחרור לאומי ,לעצמאות אמת ולהקמת מדינתו הריבונית
בצד מדינת ישראל .בחירתו האסטרטגית ההיסטורית של
הציבור הערבי בישראל ,שעוצבה בהנהגתם של מק"י וחד"ש
במשך עשרות שנים ,היא המאבק העממי,
באמצעים מדיניים ועל בסיס של אחדות
המאבק.
 .7מק"י קוראת לכוחות השלום היהודים
והערבים בישראל ולכוחות השלום בעולם,
להגביר את המאבק לסיום הכיבוש ומפעל
ההתנחלויות בכל השטחים הכבושים,
לרבות בירושלים המזרחית – בירתה של
המדינה הפלסטינית בגבולות ה 4-ביוני
.1967
 .8הוועד המרכזי מברך את חבר הלשכה
הפוליטית של המפלגה ,ח"כ ד"ר
עבדאללה אבו מערוף ,על החלטתו להיות
הראשון להפקיד את התפטרותו מהכנסת על פי הסכם
הרוטציה שנחתם עם הקמת הרשימה המשותפת ,ובכך הוא
נתן דוגמא אישית של מחויבות לביצוע הסכמים .הוועד
המרכזי מברך בחום את החבר אבו מערוף על פועלו הבולט,
חריצותו ,עשייתו היסודית ,דבקותו בעקרונות ובערכים בשמם
נבחר לכנסת ,ועל הישגיו וצניעותו .הוועד המרכזי הודה לחבר
הכנסת אבו מערוף וקבע שבהפקדת התפטרותו ,יהיה ברור
שכל ההתחייבויות שלקחו על עצמן מק"י וחד"ש על פי הסכם
הרוטציה עם הקמת הרשימה המשותפת קוימו במלואן.
 .9הוועד המרכזי של מק"י מזהיר מהניסיון של חלקים
מתוסכלים במפלגות שותפות ברשימה המשותפת ובוועדת
המעקב העליונה ,לנהל קמפיין ארסי נגד מק"י וחד"ש ונגד
חבריהם בהנהגת שני הגופים המשותפים המרכזיים האלה.
מק"י לא תשלים עם קמפיינים מסוג זה ואף תיזום מפגשים
כדי לנהל דיון נוקב עם הגורמים הרלבנטיים כדי להבהיר את
מסריה.

 .10הוועד המרכזי אישר את צירופו של החבר ד"ר עופר כסיף
ללשכה הפוליטית על פי המלצת הלשכה .הועה"מ הביע
הערכה גדולה למאבק העיקש אותו מוביל החבר כסיף ,מרצה
באוניברסיטה העברית ומומחה בהיסטוריה של הפשיזם,
להדיפת המתקפה הפשיסטית של הארגון "אם תרצו" ושל
מפלגות השלטון ושרים בממשלת הימין הקיצוני נגד החופש
האקדמי ,תוך הסתה פרועה נגד החבר כסיף ואיומים בחקיקת
חוק פשיסטי נוסף שימנע מאנשים כמוהו לעבוד במוסדות
להשכלה גבוהה.
 .11הוועד המרכזי של מק"י הסמיך את הלשכה הפוליטית
לפרסם בהקדם את מועד קיומו של המושב השלישי של
הוועידה ה 27-של המפלגה אשר ידון בשינויים בתקנון
המפלגה.

כנסת 4/

תכנית ביברמן
לשלילת אזרחות
מסוכנת וגזענית
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדרכו של שר הביטחון
אביגדור ליברמן :הוא הציע ליועצו של נשיא ארה"ב ג'ארד
קושנר ולשליח האמריקאי ג'ייסון גרינבלט ,כי במסגרת הסדר
קבע עם הפלסטינים יועברו היישובים הערביים באזור ואדי
ערה לשליטה פלסטינית – ובתמורה ישראל תספח חלק
מההתנחלויות .לפי הפרסום ) (27.7בערוץ  ,2הנשען על
"גורמים מדיניים בישראל״ ,נתניהו העלה את הרעיון בשיחות
שהתקיימו במהלך ביקורו של קושנר בישראל לפני מספר
שבועות.
ח״כ יוסף ג׳בארין )חד״ש ,הרשימה המשותפת(,
תושב אום אל-פחם ,תקף בחריפות את דבריו של ראש
הממשלה" :נתניהו לא מפספס שום הזדמנות להמשיך במסע
ההסתה והדה-לגיטימציה שלו נגד הציבור הערבי ונגד
הנהגתו .בדרך הוא מפגין גם בורות רבה בהשוואה שהוא
עושה בין האזרחים הערבים לבין המתנחלים״.
"האזרחים הערבים הם בעלי אזרחות בישראל לא בחסד
הממשלה ,אלא בזכות העובדה שהם מתגוררים במולדתם.
זאת ,בניגוד מוחלט למתנחלים בגדה המערבית השוהים שם
באופן בלתי חוקי על אדמות שהם גזלו בכוח מבעליהם
הפלסטינים״ הדגיש ח"כ ג'אברין .״הלכה למעשה ,נתניהו
קורא לביצוע שני פשעי מלחמה :טרנספר כפוי לאזרחים
הערבים ,וסיפוח התנחלויות לא חוקיות״  -התריע.

ניתן לקבל את
"זו הדרך" מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  ,26205תל-אביב ,מיקוד 6126102

חברת סיעתו של ג'בארין ,ח״כ עאידה תומא-סלימאן,
הוסיפה :״יצא מהמרצע מן השק ונתניהו הראה את פניו
האמיתיות כלפי האוכלוסייה הערבית .מה שהיה תכנית של
ליברמן ,אומץ בידי ראש הממשלה .תושבי וואדי עארה אינם
רק אזרחי המדינה ,אלא גם ילידים היושבים על אדמתם ,ואין
להשוות אותם למתנחלים היושבים על אדמת עם אחר .אנחנו
האזרחים הערבים איננו חלק מכל משוואה כזו ואיננו מוכנים
לשלם שוב את המחיר של מדיניות הכיבוש וההתנחלויות".
יו״ר הרשימה המשותפת ,ח״כ איימן עודה ,ביקר בחריפות
את נתניהו :״עמדתו המסוכנת של ליברמן הופכת עכשיו
לעמדת ראש הממשלה .תושבי אום אל-פחם וואדי עארה אינם
סחורה שאפשר לסחור בה; הם ילידי המקום ,ואינם גוזלי
אדמות כמו המתנחלים.
"ראש הממשלה שולח מסר לכלל הציבור הערבי ,אתם
האזרחים הערבים תושבי ערי מישור החוף ,הגליל והנגב גם
יומכם יגיע .אתם כמו תושבי ואדי עארה בדיוק ,אך בינתיים
נשאיר אתכם על המדף לחכות לתכנית הגירוש הבאה.
"זו בדיוק אותה מנטליות קולוניאליסטית הגורסת 'כמה
שיותר אדמה עם כמה שפחות ערבים' .להצעה נפשעת זו
דרושה תגובה זקופת קומה ומעשית מאוד ,כדי שנתניהו
וחבורתו יסתלקו מהשלטון ותושבי ואדי עארה יישארו
נטועים במולדת היפה״.

דב חנין – שיאן ההופעות
בוועדות באופוזיציה
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( הוא שיאן חברי
הכנסת של האופוזיציה בהשתתפות בדיוני ועדות הכנסת .כך
עולה מנתוני דו"ח סיכום מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2017
שפרסמה ) (26.7הסדנא לידע ציבורי.
מהנתונים עולה ,כי :ועדת הכספים היא הוועדה הכי
פופולרית ולדיוניה הגיעו מרבית חברי וחברות הכנסת; ועדת
הכנסת היא הוועדה שדיוניה הכי סוערים עם ממוצע של 10
חברי כנסת בדיון; וחבר הכנסת משה גפני )יהדות התורה( הוא
שיאן הנוכחות בוועדות והשתתף ב 70-מישיבות הוועדות
שפרוטוקוליהן פורסמו במושב החולף 88% .מהישיבות בהן
השתתף גפני היו בוועדת הכספים בראשה הוא עומד.
כאמור ,הוועדה הפופולרית ביותר בקרב חברי וחברות
כנסת היא ועדת הכספים שלדיוניה במושב החולף הגיעו רוב
חברי הכנסת 63 ,במספר ,לפחות פעם אחת .גם דיוני ועדת
הכנסת וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות זכו בפופולריות
והגיעו אליהם  55ו 52ח״כים שונים ,בהתאמה.
שבי קורזן ,מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי ,אמר כי "פעילות
בוועדות הכנסת היא מרכיב מרכזי בעשייה הפרלמנטרית
ומהווה זירה משמעותית להעלאת נושאים לסדר היום,
לפיקוח על פעילות הממשלה ולחקיקה״.
בעקבות הפרסום כתב ח״כ חנין בעמוד הפייסבוק שלו:
״אני גאה בהערכה שקיבלתי על פעילותי בוועדות הכנסת.
ועדות הכנסת הן זירה חשובה ביותר של פעילות פרלמנטרית.
אני מרבה להשתתף בהן כדי להשפיע על ניסוח החוקים
)כאלה שיזמתי וגם חוקים אחרים( והתקנות וכדי להיאבק
למען ענייניהם של האזרחים המגיעים לוועדות .אני מרבה
להשתמש בזכותי להשפיע גם בוועדות בהן אינני חבר״.

חברה 5/

האסיפה שנתית של אקדמיה לשוויון:

איך לנצח את ה'קוד האתי' של הימין
האסיפה השנתית של אקדמיה לשוויון ,התארגנות השמאל
של המלמדים בהשכלה הגבוהה ,נערכה בשבוע שעבר )(27.7
בבית הספר מנשר בתל-אביב .כ 150-מרצות ומרצים
וסטודנטים לתארים מתקדמים ,יהודים וערבים ,מכל המוסדות
להשכלה גבוהה ,השתתפו במפגש שכלל ישיבות מליאה
וסדנאות שונות .כמו כן ,לקחו חלק בדיונים ישראלים
המועסקים באוניברסיטאות בחו"ל .אקדמיה לשוויון סבורה
שבעקבות מצוקת ההשכלה הגבוהה בישראל ,רבים מבוגרי
האוניברסיטאות בארץ נאלצים להגר על מנת למצוא מקום
עבודה .חרף ישיבתם בחו"ל ,קבועה או ארעית ,הם חלק בלתי
נפרד מההתארגנות השמאלית המקומית.
על פי נתונים שנמסרו באסיפה ,באקדמיה לשוויון חברים כ-
 350אנשי סגל 39% :מהם מלמדים מדעי החברה 27% ,מדעי
הרוח ו 12%-אמנויות .בחלוקה על פי מוסדות להשכלה
גבוהה 34% ,מחברי ההתארגנות מלמדים באוניברסיטת תל-
אביב 16% ,באוניברסיטת בן גוריון ו 14%-באוניברסיטה
העברית 83% .מחברי אקדמיה לשוויון מלמדים וחוקרים
בישראל ו 17%-בחו"ל  -רובם בארה"ב ,בבריטניה ,בגרמניה
ובהולנד .כשליש מחברי אקדמיה לשוויון נמנים עם הסגל
הבכיר באוניברסיטאות בישראל.
בישיבת המליאה נמסר דו"ח מפורט על הפעילות הרבה
בשנה שעברה ,שכללה :צוותים שעסקו בחופש אקדמי
ובסולידריות עם האוניברסיטאות הפלסטיניות )בייחוד עם
אוניברסיטת כדורי שבטול-כרם(; עריכת שני כנסים
באוניברסיטת תל-אביב ובמכללת תל-חי ובמרכזם " -ניאו-
ליברליזם והשכלה גבוהה"; השתתפות פעילה ביום השפה
הערבית בכנסת שיזם זו השנה השנייה ח"כ יוסף ג'בארין
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( .קבוצה של מרצים ערבים
הצטרפה לפעילות אקדמיה לשוויון ויוזמת הקבוצה אף
נבחרה לוועד החדש.
צוות מיוחד עסק בשאלת הטרדות מיניות באקדמיה .צוות
אחר קידם את הפרויקט "דור ראשון" – קרי :סטודנטים
שהגיעו להשכלה הגבוהה ממשפחות שעד עתה לא זכו
בהשכלה אקדמית .מדובר לרוב בתושבי שכונות ,כפרים
ופריפריות .צוות אחר פעל לקדם סולידריות עם מרצים
הנרדפים בחו"ל בשל דעותיהם ,כגון בארה"ב או בטורקיה.
גולת הכותרת של המפגש הייתה השקת אתר אינטרנט
מיוחד" :אקדמיה מגויסת" ,העוקב אחר שיתוף הפעולה של
האקדמיה הישראלית עם הממסד – בייחוד עם הממסד
הביטחוני ועם הכיבוש .באתר שהחל לפעול בשבוע שעבר,
אלפי מסמכים העוסקים בנושאים אלה והמסודרים על פי
עשרות מדורים שונים מ"רדיפת מרצים" ועד "אוניברסיטת
אריאל" .כל המסמכים נלקחו ממקורות גלויים כגון עיתונות
ופרסומים של האוניברסיטאות.
מליאת הכנס בחרה ועד חדש שינהיג את ההתארגנות עד
לאסיפה השנתית הקרובה בעוד כשנה ובו חברים מרצים
מהסגל הזוטר והבכיר וסטודנטים לתארים מתקדמים .יצוין
שבניגוד לעמותות רבות ,אקדמיה לשוויון החליטה לאמץ דגם
אחר של פעילות .על מנת להבטיח את עצמאותה ,מקור
הכנסותיה הם אך ורק דמי חבר שמשלמים פעיליה .כך ,שרוב
הפעילות בארגון היא התנדבותית והוצאותיה נמוכות יחסית
וממומנות כולן ממקורות עצמיים,

חלק ממשתתפי ישיבת המליאה בכנס השנתי של "אקדמיה לשוויון" ,בשבוע
שעבר )צילום :אקדמיה לשוויון(

ללא תלות בקרנות ,במפלגות ,בבעלי הון או במדינה.
במסגרת הכנס נערכו סדנאות רבות ,אך ברובן עלתה שאלת
"הקוד האתי" שממשלת הימין מנסה להשליט על המוסדות
להשכלה גבוהה – חרף התנגדותם של הממסד האקדמי
וארגוני הסגל הבכיר והזוטר .על פי ההערכות ,שר החינוך
נפתלי בנט לא יצליח להעביר את ה'קוד האתי' המקרתיסטי
המוצע .למרות זאת ידרוש מהאוניברסיטאות לפעול נגד
מרצים התומכים בחרם על ישראל בעקבות הכיבוש הנמשך
זה  50שנה או המתנגדים לכל שיתוף פעולה עם האוניברסיטה
שהמפקד הצבאי בגדה הקים בהתנחלות אריאל.

הניצול המחפיר של המרצים במכללות
אחת הסדנאות שנערכו במסגרת הכנס של אקדמיה לשוויון
עסקה ב"מכללות וניאו-ליברלים" .זאת ,מתוך הבנה שהקמת
המכללות בישראל )בצד האוניברסיטאות( נעשתה במסגרת
המדיניות הניאו-ליברלית של ממשלת ישראל והצורך של
המשק הקפיטליסטי הישראלי "להשביח את ההון האנושי"
על ידי צירוף עובדים אקדמיים אל כוח העבודה.
אחד מסימני ההיכר של המכללות הוא הניצול המחפיר של
סגל ההוראה .מרצות ומרצים שלקחו חלק בסדנא שיתפו את
המאזינים באלף ואחת הדרכים בהן נעשה שימוש כדי לדכאם
ולנצלם – מחוזי עבודה ל 4-חודשים )!( ועד תשאולים על
עמדותיהם הפוליטיות כדי לקבוע האם הם "כשרים" להוראה.
בסדנא נידונו גם הדרכים שיש לבחור כדי להגן על זכויות
המרצים ,ביניהן :התארגנות מקצועית ,שדרוגן של המכללות
למעמד של אוניברסיטאות מחקר אזוריות ,ועד להקמת ארגון
ארצי של המלמדים בהשכלה גבוהה – איגוד מקצועי משותף
של הסגלים הבכיר והזוטר בכל האוניברסיטאות והמכללות.

בעולם 6/

איראן תישאר בסוריה
ישראל אובדת עצות :נוכחות הרפובליקה האיסלאמית באזור צפויה לגדול
)איראנית( בסוריה .לא נאפשר לאיראנים ולחיזבאללה לנצל
מאת אבישי ארליך
את ניצחונם במלחמה הארוכה בסוריה כדי להתמקד בישראל.
אם זה האינטרס של ישראל ,אנחנו צריכים
המצב בסוריה משתנה במהירות.
לשאוף שהוא יישמר" )הארץ  .(19.7אלה
דאעש מאבד טריטוריה ואילו כוחות
אמנם מילים כדורבנות ,אך ישראל מתעוררת
אסד ובעלי בריתו )חיזבאללה,
מאוחר מידי לנוכחות איראן וחיזבאללה
משמרות המהפכה האיראניים,
בסוריה .ספק אם היא יכולה לעשות הרבה.
מעיראק,
שיעיות
מיליציות
לאיראן ולסוריה יחסים ידידותיים מראשית
מאפגניסטן ומפקיסטן( מתחרים
המהפכה של חומיני ) .(1979סוריה הייתה
בכוחות בתמיכת ארה"ב וסעודיה
אחת משלוש המדינות הראשונות שהכירו
בתפיסת שטחים מהם נסוגה המדינה
במשטר החדש באיראן .למרות היות סוריה
האיסלאמית.
איראן וסוריה :ברית דומיננטית באזור רפובליקה חילונית ואיראן מדינה
המאבק כעת ניטש במזרח :על עמק
איסלמיסטית ,נוצרה ביניהם קרבה אסטרטגית
הפרת התיכון והמדבר הסורי; ובדרום
על רקע אנטי-אמריקאי .יתר על כן ,כאשר פתח סדאם חוסיין
מערב :על השליטה בגבול בין ירדן סוריה ורמת הגולן .נוכח
במלחמה נגד איראן ) ,(1980יצאה סוריה ,בראשותו של חאפז
התייצבות המשטר בעזרת הרוסים והאיראנים ואי נכונותה של
אל אסד ,נגד סאדם חוסיין והבעת' העיראקי ותמכה כל שנות
ארה"ב להיכנס בעצמה למלחמה קרקעית בסוריה ,ויתרו
המלחמה באיראן .איראן ציידה ואימנה את החיזבאללה
ארה"ב ובעלות בריתה לעת עתה על הפלת שלטון אסד
בלבנון )מ (1982-ועומדת לצדו במאבקו הארוך מול ישראל.
כמטרה .משטר טראמפ אמנם הגדיל את מצבת הכוחות
משנות ה 2000-התחיל רווח הביטוי 'ציר ההתנגדות' לארה"ב
האמריקאיים בגבול ירדן ,אך גם הודיע שהוא מגביל עצמו
ולישראל )ג'בהת אלמוקוואמה( הכולל את איראן ,חיזבאללה,
ללחימה בדאעש .ארה"ב גם הפסיקה את תמיכתה במספר
סוריה ,אח"כ גם חמאס ,עיראק ולאחרונה גם החות׳ים בתימן.
מיליציות מורדים.
מראשית ההתקוממות בסוריה השקיעה איראן את יכולותיה
בעקבות ועידת הפסגה בהמבורג ) ,(7.7הסכימו טראמפ
לשמור על משטר אסד .היא הייתה מעורבת בבניין כוחות
ופוטין על הפסקת אש בין כוחות הממשלה הסורית לבין
ה'שביח'ה' שלחמו במורדים ונבנו על פי הדגם של כוחות
כוחות המורדים בשלושה מחוזות של דרום מערב סוריה:
ה׳בסיג'י׳ האירניים .משלב מוקדם משתתפים בלחימה בסוריה
קוניטרה ,דרעה וסווידה .הסכם זה ,שישראל לא הייתה
גם כוחות החיזבאללה שהקריבו אלפי לוחמים .כוחות של
שותפה רשמית בו ,הושג בין ירדן ,רוסיה וארה"ב .ההסכם בא
׳משמרות המהפכה׳ )כוח אל-קודס( מתאמים את המלחמה
בעקבות לחימה באזור בין מיליציות מורדים לכוחות אסד
)'מתאם הפעולות בשטחים' של האיראניים הוא הגנרל
ובעלי בריתו – חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים.
המוכשר קאסם סולימני( ויועצים ושומרים על אסד מבסיסים
במספר מקרים הסלימה ישראל את השתתפותה עד כדי
ליד דמשק .איראן השקיעה הון עתק ,עשרות מיליארדי
מעורבות ממשית בזמן הלחימה .כדי לקיים את הפסקת האש
דולרים ,במשך שנות המלחמה בתמיכה כלכלית במשטר.
הוצבו כעת כוחות רוסיים במרחק  8ק"מ מהגבול בקונייטרה.
כשהתדלדלו כוחות הצבא הסורי במלחמה הממושכת ,הקימה
ישראל אינה מרוצה מהסדר זה הכובל את ידיה אך כלל נשאלה
איראן לעזרתו מיליציות שכירי חרב מקרב פליטים שיעים
להסכמתה.
מאפגניסטאן באיראן )הזינביון( ומקרב פליטים שיעים
התגברות האנרכיה בממשל טראמפ ואי היכולת לסמוך על
מפקיסטאן )הפאטימיון( .בשלב האחרון משתתפים במלחמה
רבה
מדיניות ארה"ב בסוריה וכלפי איראן גורמים דאגה
בסוריה גם 'כוחות הגיוס העממי' ) (PMFמעיראק אותם
אירועי
בממסד הביטחוני הישראלי .בשבוע שעבר ) ,(25.7בין
הקימו האיראנים למלחמה בדאעש בעיראק .בשנתיים
הקטלני
הדמים בירושלים ופגישה מחבקת עם המאבטח
האחרונות משתתפות גם יחידות מהצבא האיראני הסדיר
הביטחון
מעמאן ,מצאו ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר
)ארטש( בסבבי לחימה בסוריה והן ספגו אבדות כבדות ,כולל
ברמת
הבשן
ליברמן והרמטכ"ל אייזנקוט זמן לביקור בעוצבת
אנשי צבא בכירים.
מפקד
מפי
בגזרה
הגולן .הם שמעו שם סקירות על המצב
אין שום ספק שאיראן פרסה את השפעתה האזורית מתוך
עשור.
יניב
תא"ל
העוצבה
הפיקוד אלוף יואל סטריק ,ומפקד
מחשבה אסטרטגית ארוכת טווח ומייעת לעצמה תפקיד חשוב
גם בשיקומה של סוריה .ישראל הקדישה את עיקר מאבקה
דאגה עמוקה מפני התבססות איראן בסוריה הביע
באיראן בתכנית הגרעין שלה והתעלמה מהעמקת נוכחותה של
לאחרונה גם אלוף יעקב עמידרור ,מי שהיה עד לאחרונה יועץ
איראן בסוריה מתוך מחשבה שסוריה נפלה ולא תקום .עכשיו,
רה"מ לענייני ביטחון .בהופעה בפני כתבים זרים הוא אמר:
כשתפיסת עולמה של ישראל קורסת – ישראל הרשמית באבדן
"בניית הבסיסים האיראניים בסוריה מספקת כן שיגור לאיראן
עצות ובפניקה .מסוכן לסמוך על שיקול הדעת של
ולחיזבאללה נגד ישראל .ישראל צריכה למנוע זאת ,בכל
פוליטיקאים ימניים בישראל .רק שלום עם הפלסטינים
מחיר .אם זה לא יילקח בחשבון בידי מי שקובעים את
והשתלבות במרחב ישנו את תוחלת הקיום של ישראל במזרח
ההסדרים – האמריקאים ,הרוסים ואחרים – זה עשוי להביא
תיכון פוסט-אמריקאי.
את צה"ל להתערב ולהשמיד כל ניסיון לבנות תשתית

תרבות 7/

פיליטון:

עשה לך רב

או רביולי
מאת אבשלום קווה
א.
לנוכח גלי הטרור התיאוקרטי )המכונה הדתה /שמדתה/
חרבונא( ההולכים וגוברים ,אין כיום לישראלי/ת המצוי/ה
ברירה אלא לשנס מותניים ולבחור בין מספר אופציות על מנת
לשרוד את השנים שנותרו לקאנטרי-קלאב המכונה ישראל קו
נטוי יהודה.
מה"משלוש יוצא אחד" ,שזימרנו אי אז בילדותנו החסודה
והשלומיאלית ,יש לבחור בין :עשה לך רב ואולי גם רביולי
ואשרי הזוכים גם ברב-קו ,רב חן ,רב בריח .ואין הדברים
אמורים על יוצאי הדופן שבסדום ובעמורה המקומית ,על
צדיקים כ"רבנים שומרי משפט" – הארגון המקיף כמאה איש
משכמם ומעלה הפועלים למען זכויות אדם בשטחים.
במסגרת צו השעה המכונה "רצונך כבודך" ניתן בהחלט
להבין את הצורך להשתלב ב"והיה מחנך קדוש" )פרשת כי
תצא( מיסודם של השם יתברך ושלל המורשות שהותירו
אחריהם בוגרי סיירת יציאת מצרים ומבקעי ים סוף שחלקם
רצו לשוב לסיר הבשר אך אדוני צבאות צרח" :מאנייקים ,לא
למדתם שאין כפל מבצעים" .ומיד לאחר מכן הופיעו על בימת
ההיסטוריה לפי סדר האלף בית :כוהנים ,לווים ,תנאים,
אמוראים ,סבוראים וכאלו שהחמיצו את סרטו של היצ'קוק
"פסיכו".
הביטוי השגור כיום "לעשות לביתך" מקבל משנה תוקף
כאשר מדובר בעשה לך רב; כבר בגיל הרך ביותר יודע הילוד
שאם יאמץ דרך זו יובטחו משרתו ,הכנסתו והערצתו בידיי
קהל מאמינים ,ואם יתאמץ עוד קצת יגיע בהכרח לרבנות
הראשית ,להיכל שלמה ומשם לכלא מעשיהו האמור להפוך
בעזרת השם בעתיד הנראה לעין לכלא נתניהו.

ולפיכך ,על הקנדידט ההולך בדרך "עשה לך רב" לקבל
בחפץ לב את המאכלת שמניף מעליו המוהל ברגע כניסתו
למחנה הטהור ,ועם כריתת הברית ,כלומר העורלה ,אפשר
לבקש מהמוהל את מספר הסלולארי של הרב הראשי .ואם
המוהל ישר דיו יעניק זאת בחפץ לב ללא בקשת תמורה ,והרי
הללו כרבים אחרים מקבלים מתחת לשולחן חסדים והטבות
ללא חשבוניות ושאר אביזרי מס הכנסה .עם אמונה כה יוקדת
אין צורך במתן צדקה לגורם זר.
לאחר קבלת מספר הטלפון וכמה עצות אפשר להתחיל
למלמל" :גוי קדוש" ,ו"אהבת לרעך כמוך" ו"אל תדון את
חברך עד שתגיע למקומו" ,ושאר משפטי צמרת ראויים
ונכבדים ביותר ,שהפכו מזמן לפלסתר בציבור הדתי על
מרכיביו המכובדים ביותר.
ובשלב הבא ,כאשר הרך התארך לגודל המתאים ,מופנות
פניו לישיבה פורחת בזכות הכספים האוטומטיים שהציבור
החילוני משלם ברוב טיפשותו וכניעותו .ואודרוב לשנות
אוננות לימודית תחת השגחת גדולי תורת ירושלים של מעלה
ובעיקר ירושלים של מטה ,ואם אפשר כמה שקרוב יותר לפי
הטבעת של תלמידים שיוותרו אומללים עד סוף ימיהם בזכות
הקדושים הללו.
בתום קציר שנים של טריפים אלוהיים ו"הגית בו יומם
ולילה" הופכים הללו לשומרי כשרות ,דיינים ,שוחטים,
מלמדי דרדקים ובהמשך לרבלעך בעלי סמכות דתית עם נהג
צמוד ,שכר בשמים וקהל קדוש הצמא לשמוע את החירטוטים
המטופשים שלהם .שמץ מזה ניתן לשמוע בתחנות הרדיו
העילגות שלהם והטלוויזיה כמו ערוץ ההידברות של ש"ס
שרובו ככולו מי אפסיים וערוץ הקבלה המנפק בכל רגע ורגע
הבלי הבלים של אידיוט מושלם המציג את עצמו כדוקטור ורב
בעת ובעונה אחת.

ב.
ועכשיו למהות אמונית על אמת :אחת הדרכים להימלט
מארץ עוץ המקומית היא לשקוע בהכנת מאכלים מדושני
ריחות ופחמימות כרביולי ,למשל .זהו מאכל איטלקי העשוי
משתי שכבות של פסטה ,ביניהן מילוי המתבסס או על בשר
או על אלמנטים אחרים כדגים ,פירות ים ,חלמונים או על
גבינה ותערובת גבינות.
ההוראות הקדושות להכנת הרב-רביולי :מגייסים שתי
כוסות קמח על בסיס המשפט" :אם אין קמח  -אין תורה",
מוסיפים ארבעה חלמונים על משקל ארבעה נכנסו לפרדס,
ממנו יצא רק נורמלי אחד הלוא הוא עקיבא הדגול ,ולכך
מצרפים שתי ביצים אקסטרה-אקסטרה כמו שהיו למשה רבנו
עליו השלום שהכה בסלע מבלי להיזקק לסיוע אווירי של
חברת "מקורות" ובידיעה שהשם יתברך לא יסלח לו על כי
מנע ממנו קרדיט כאשר פרצו המים .ולכך יש להוסיף :רבע
כוס שמן זית .כמובן שניתן היה לתגבר את השמן אך דא עקא
שמתנחלים מפרשים את הכתוב כמתן היתר לרמוס ולטמא את
אדמת הגדה המערבית ולפגוע אנושות במטעי זיתים ,שלא
עשו להם דבר גם לא שלחו ידיים לאחורי נשותיהם מדושנות
הבשר .לאחר מכן כל שנותר הוא לנפות את המלח ,ליצור כדור
בצק ולצלות איזו בטטה בטעם הראש הגאוני של יו"ר
הקואליציה ,קרי הגואליציה.
וכאמור ,ניתן בהחלט לאמץ רב קו שהינו כרטיס חכם
המעניק הנחות בנסיעות ברכבת ובאוטובוסים .יודעי דבר
יודעים לספר כי יתרונו בהיותו כרטיס רב פעמי ,אך אין הם
מוכנים להבטיח כי הכוונה לפעמי משיח ,שאולי הוא,
אינשאללה ,עשוי להציל את ישראל קו נטוי יהודה מחורבן
שלישי ומתוק כמו אלו שקדמו לו.

במאבק

על עצם זכות המחאה ונגד השחיתות השלטונית של הימין.
המחאות נערכות במוקדים שונים ברחבי הארץ :אשדוד,
חולון ,חדרה ,עפולה ,נתניה ,ירושלים ,תל אביב ,נהריה ,קרית
גת ,נס ציונה ,חיפה ,באר שבע ,מודיעין וראש פינה.

 15שנים לאתר ׳הגדה השמאלית׳
ביום רביעי 9 ,באוגוסט ,בשעה  20:00יתקיים במועדון
הגדה השמאלית ביוזמת שבועון ׳זו הדרך׳ כנס תקשורת
אלטרנטיבית בשפה העברית .בכנס ישתתפו :תמי ריקליס
)"העוקץ"( ,חגי מטר )"שיחה מקומית"( ,אהוד שם טוב
)"הטלוויזיה החברתית"( ואילנה היירסטון )"הגדה
השמאלית"( .מנחה :אפרים דוידי )"זו הדרך"( .במהלך הכנס
יוקרן מבחר קטעים ששודרו בשנה האחרונה בטלוויזיה
החברתית.
מטרת הכנס היא לנסות וללבן את תפקיד התקשורת
האלטרנטיבית בחברה הישראלית ,היקפה ,השגיה
ומגבלותיה .עוד ינסו המשתתפים למצוא דרכים להגברת
שיתוף הפעולה בין כלי התקשורת השונים במטרת להעמיק
את השפעתם .האירוע יתקיים באולם הגדה השמאלית ,רחוב
אחד העם  ,70הכניסה ללא תשלום.
הכנס נערך כחלק מ״חושבים מחד״ש״ ,סדרת הרצאות
ודיונים שמארגן סניף חד״ש תל אביב.

מתגברת המחאה נגד השחיתות
בכל הארץ; מוטי אשכנזי הצטרף
חיזוק לפעילי המחאה נגד שחיתות ממשלת הימין נרשם
בשבת האחרונה ) (29.7באשדוד ,שהפגינו בפעם השלישית
במהלך השבועיים האחרונים .מוטי אשכנזי ,שהוביל את
תנועת המחאה נגד הממשלה לאחר מלחמת יום כיפור,
הצטרף למשמרת המחאה.
יצוין שבמוצ"ש ) (29.7התייצבו ,זה השבוע ה36-
ברציפות ,המפגינים בכיכר גורן בפתח תקווה ,בסמוך לביתו
של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ,כדי למחות
על הסחבת שהוא נוקט בחקירות נגד ראש הממשלה בנימין
נתניהו .על פי הערכות ,למקום הגיעו  1,500מפגינים .גם מני
נפתלי ,דפני ליף העיתונאי יגאל סרנה השתתפו בהפגנה.
מה שהתחיל כהפגנות קבועות מול ביתו של היועץ
המשפטי לממשלה ,אביחי מנדלבליט ,בדרישה לפתיחת הליך
פלילי נגד ראש הממשלה בגין פרשת הצוללות ,הפך בעקבות
האיסור על קיום הפגנות מול בתיהם של אנשי ציבור ,להפגנות

אתר השמאל העקבי הוותיק "הגדה השמאלית" חוגג הקיץ
יומולדת  !15אלה היו  15שנים של עשיה התנדבותית רבה.
יותר מ 3,000-מאמרים ,מאות כותבות וכותבים ,יהודים
וערבים ,מקומיים וזרים ,הפכו את "הגדה השמאלית" למקור
הידע הרחב ביותר והעמוק של הפולמוס השמאלי העכשווי
בישראל ובעולם.
לאחר  15שנה ,יש צורך בריענון הכוחות ובגיוס מתנדבים.
המערכת זקוקה לחברים/ות חדשים/ות בשלל תפקידים:
כתיבה ,עריכה ,ניהול האתר ,ניהול דף הפייסבוק ,תגובות
ועוד .המעוניין/נת להצטרף למערכת )לא צריך ידע מוקדם(
יפנה/תפנה לדוא"לinfo@hagada.org.il :

ספר על הסוציאליזם הציוני
אירוע השקת ספרו של אודי אדיב "הסוציאליזם הציוני:
שברו של חלום ,הדיאלקטיקה השלילית של הביקורת הפוסט-
ציונית" )הוצאת גבטה (2017 ,יתקיים ביום שני 7 ,באוגוסט,
בשעה  19:30במועדון הגדה השמאלית ,רחוב אחד העם ,70
תל-אביב .בהצגת הספר ישתתפו :המחבר אדיב ומאמון דקה.
ינחה :אפרים דוידי.
הספר החדש עוסק באנשי הרוח והסוציאליסטים הציונים
שעוררו פולמוס עמוק שפילג את התנועה הציונית מראשיתה.
זה הניגוד שהתפתח מאז שנות ה 20-ועד להקמת המדינה ,בין
ארבעת ארגוני השמאל הסוציאליסטי לבין מפא"י ויתר
מפלגות הימין בתנועה הציונית .לדברי המחבר" ,אותו ניגוד
פנימי הוא שהבדיל את התנועה הציונית מהמודל של התנועות
הקולוניאליות האירופאיות האחרות .אלא שבדיעבד ,כחכמה
לאחר מעשה ,ניתן לראות שהניסיון של אנשי הרוח
והסוציאליסטים הציונים לממש את חזונם היה כרוניקה של
כישלון ידוע מראש".

מועדון קולנוע בגדה השמאלית

היום בו נעשתי אישה

– מרזייה משקיני

 ,2000איראן )פרסית עם תרגום לאנגלית(

אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם אבי מוגרבי
מוצ"ש 5 ,באוגוסט ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
אתר מק"י  , www.maki.org.il :אתר חד"ש www.hadash.org.il :

