
  
  

 קרבנות עוד ועוד בשטחים  מדיניות התוקפניתהמאז הכרזת הנשיא מפילה 
  

כוחות הביטחון של ישראל ירו אש חיה,  :"לא רק באיראן    
הרגו עשרה פלסטינים ופצעו מאות נוספים בהפגנות 

עימותים במסגרת ניסיונות הצבא לדכא את ההתקוממות בו
הפלסטינית מאז הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 

  ).12.1הודיע ארגון בצלם (כך בעניין ירושלים", 
ירו  2017דצמבר ב    

למוות ן כוחות הביטחו
שמונה מפגינים ב

 פלסטינים לא חמושים
בהפגנות ליד גדר 

. המערכת ברצועת עזה
ה נשקפאיש מהם לא מ

החיילים  חייל הסכנ
-מחמוד עבד אלהיורים. 

מסרי -מג'יד סאלם אל
בדצמבר  8-) נורה ב29(

יידה אבנים . הוא בירכו
לעבר חיילים כשהיה 

 20-יותר מבמרחק של 
דחדוח -האשם א מוחמד סאמי .מטרים מהגדר

) נורה בצווארו באותו יום ליד מחסום נחל 19(
מטרים מגדר המערכת וניסה  15-עוז, כשהיה במרחק של כ

 ;ליידות אבנים לעבר חיילים שניצבו מעברה השני
נורה למוות  , קטוע רגליים,)29איבראהים אבו ת'ורייה (

יאסר נאג'י  בעזה; במהלך הפגנה בדצמבר 15-בראשו ב
  .) נורה למוות בראשו באותה הפגנה23סוכר ( איבראהים

-בבטנו ב למוות) נורה 28עבד מוחמד שלאש (-שריף אל    
בדצמבר, בהפגנה ליד הגדר ממזרח למחנה הפליטים  17

) נורה למוות 20כפארנה (-ג'באליא. זכריא אדהם חוסיין אל
בדצמבר בהפגנה ליד מחסום ארז במרחק של  22-בחזהו ב

 ) נורה20. ג'מאל מוחמד ג'מאל מוסלח (מטרים מהגדר 50-כ
יידה אבנים לעבר לאחר שבדצמבר,  29-בגבו ב למוות

דגל את תלה וחיילים שניצבו מצדה השני של גדר המערכת, 
  פלסטין על הגדר.

 המערבית, ירו חיילים למוות בבאסל מוסטפאבגדה     
 ) במהלך עימותים בענאתה. שוטרי 29מוחמד איבראהים (

) 19למוות במוחמד אמין מחמוד שחדה עקל ( מג"ב ירו
נפצע בירה לאחר שדקר שוטר מג"ב, ש-במהלך עימותים באל

באורח בינוני. עקל נשא על גופו מטען דמה, ובסרטון וידאו 
נראים השוטרים יורים בו כשהוא שהופץ ברשתות החברתיות 

 אש  מירי  נפצעו מאות פלסטינים נוספים  .על הקרקעשכוב 
 ההפגנות.   במהלך חיה 
האדום,  נתוני הסהר לפי 

בדצמבר  31-ל 7בין 
 כוחות הביטחוןהשתמשו 

תחמושת חיה ופצעו ב
-פלסטינים בעזה ו 291
בגדה המערבית  117

  ובמזרח ירושלים.
, ההרוגים תואמ    

והעצורים הפצועים 
 מוציאיםאינם  הפלסטינים

ציבור ה את מרבית
מאדישותו  הישראלי

תוצאת . זו הפוליטית
הפרויקט הפוליטי של 
נתניהו ושותפיו 

-אילגיטימציה לכל התנגדות פלסטינית,  -המתנחלים: דה
  . להנציחוחתירה ובוד זכויות אדם, העמקה של הכיבוש יכ

ים האחרונים מסמנים אותו כמועמד יאיר לפיד, שהסקר    
, טען בגל קודם של עמוד בראשות הממשלה הבאהלמוביל 

כי "צריך לירות כדי  ,)2015התקוממות פלסטינית (אוקטובר 
להרוג בכל מי ששולף סכין או מברג". אמירות מסיתות כאלה 
מעניקות רוח גבית לתהליכי הפשיזציה בחברה הישראלית, 

מכשירות ו –אלים שאינו גם זה  –י מאבק  הפלסטינה לשלילת
  .גוברת אלימותלחיסולים וקרקע לה את
כאשר נשקפת  רקר ירי אש חיה מותלפיהן  הנחיות צה"ל,    

אנו שבים . , הפכו אות מתהתסכנת חיים מידילחייל 
מקומם של החיילים והשוטרים הכיבוש הרסני ו :ומדגישים

האחרונים מוכיחים אירועי השבועות  אינו בשטחים הכבושים.
כלפי  לתומנה ,ל עזהממשיכה במצור עכי ישראל  ,שוב

  .נוספת , שסופה מלחמהתוקפניתמדיניות רצועה ה

 2018 בינואר 17, 3 גיליון   

סמוך ועיתונאים יים רפואם מאיימים על צוותי מג"בשוטרי 

(צילום: אקטיבסטילס) 2017בדצמבר  22, לרמאללה

 



  

 2/תתגובו

 

        
  דברים בשם אומרם

  לא מה שחשבתם :ארץ הקודש
 ,דובר קבוצת הכדורגל בני ממב"ע והרוח החיה מאחוריה"

. תומעיד על עצמו שהוא סוציאליסט בנשמ ,סמיח סמארה
בבית הקיט שלו במטעי בוקעתא גדלים להם תפוחי פינק 

למצוא תמונות של 'הרב אפשר ליידי ומסביב לאח הבוערת 
אלילו צ'ה גווארה, ועוד פוסטרים של , 'ועובדיה יוסף של

לילדיו קרא פידל וז'אן ז'אק רוסו,  פידל קסטרו והוגו צ'אבס.
נה: 'הייתי שבוע בקובה בלוויה של פידל אולאחייניתו הוו

  .'"קובה ,והבאתי משם חול של ארץ הקודש
)3.1"ישראל היום", (  

  שנה נפלאה? תלוי למי
צאה מהמסירות תה שנה נפלאה לחברה כתויהי 2017שנת '"

תהיה אפילו  2018צפה ש־וההקרבה של העובדים. אני מ
פרננדו  לעובדיו . את הדברים האלה כתב'טובה יותר

הודיעה  2017סוף . בECIולדיוויילסו, מנהל מכירות בכיר ב־
העובדים שהיא מעסיקה  800מתוך  100ההנהלה על פיטורי 

  בישראל".
  )3.1("כלכליסט", 

  אף מילה על הכיבוש, והקיבוצים למען בנט
אמרה כי  ,גבי אסם ,"ראשת אגף החינוך בתנועה הקיבוצית

תכנית שר החינוך נפתלי בנט להזמין קצינים לבתי הספר על 
מנת לעודד גיוס היא 'נכונה ומעבירה מסר נכון לתלמידים'. 

ן א משימה לאומית וחינוכית מו'שירות צבאי ה :עוד הוסיפה
  המעלה הראשונה'".

  )4.1תונות של התנועה הקיבוצית, (הודעה לעי

  ...תעשייניםה לשנטו למען ה "השר החברתי"
 1.15"תכנית 'נטו תעשייה' יוצאת לדרך בעלות תקציבית של 

מיליארד שקל. את עיקרי התכנית הציגו שר האוצר משה 
כחלון, שר הכלכלה אלי כהן, נשיא התאחדות התעשיינים 

ומנכ"ל  שרגא ברוש, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד
התכנית מבוססת על  .התאחדות התעשיינים רובי גינל

ות הוועדה הציבורית לחיזוק כושר התחרות של צהמל
  ".2017שהוקמה בינואר  ,התעשייה הישראלית

  )4.1(הודעה לעיתונות של התאחדות התעשיינים, 

  העובדים!הנטו של נגד ו ...
 לאישור הממשלה. התקציב 2019"ביום חמישי יובא תקציב 

כולל מספר מהלכים משמעותיים, שנובעים ברובם מהצורך 
מיליארד שקל מההתחייבויות  10.5של האוצר לכווץ 

הממשלתיות. במשרד האוצר הגיעו לסיכום עם יו"ר 
של תוספות שכר  2020-ההסתדרות אבי ניסנקורן על דחייה ל

. המהלך הזה צפוי 2019-שעובדי המדינה אמורים לקבל ב
. הבונוס שמביא יםמיליארד שקל לחסוך למדינה שני

וא הגדלת של , הניסנקורן לעובדים, כפיצוי על הדחייה
בעלות של כמאה מיליון  ,בתוספת השכר הצפויה 0.15%
  .שקל"

  )4.1("דה מרקר", 

  

  ...הנחתום מעיד על עיסתו
הלכתי לאוניברסיטאות הכי טובות, הייתי תלמיד מעולה, "

ד מאנשי העסקים עשיתי מיליארדי דולרים, הפכתי לאח
שנים הייתי הטובים ביותר, עברתי לטלוויזיה ובמשך עשר 

הן יציבות נפשית  יהמעלות הגדולות של. הצלחה מדהימה
  ."וחכמה

  )6.1, טוויטר, (נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
  

  העיסההנחתום מעיד על  שאינוו... 
ל סקרנות, לא קורא ולא כ, חסר ונבער בּורבבית הלבן יושב "

מעבד מידע, לא מתעניין בדעות מומחים ובחומר מודיעיני, 
לא יציב נפשית, ילדותי ונרקיסיסט בעוצמות וברמות 
גבוהות. המסקנה הבלתי נמנעת היא שנשיא ארה"ב הוא אדם 

  .בלתי כשיר בעליל לכהן בתפקיד"
  )7.1(אלון פנקס, "ידיעות אחרונות", 

  

  מכתבים

  למערכת    
 

  מחזיר אותי לאחי 'מותו של בהאא
  

, בן כפרי, כנאנהעדנאן  'אאגי של בהמותו הטר מאז    
בפתח  הקלהתחנת הרכבת אתר בנייה של ב בתאונת עבודה

שחייו  19צעיר בן על  ,יועלאני מתאבלת ), 2.1(תקווה 
  .וד לפני שהחלעונסתיימו 

הרג שנכ 28בן  שהיה ,דין-, אחמד עלאא אנזכרת באחיאני     
שעבד בעת  ,כפר סבאל סמוך בתאונת עבודה 2011בשנת 

, לאחר בחפירות ונקבר תחת ערימת עפר. כשחולץ מהעפר
חיים. כיצד חולף ין הכבר לא היה בשלוש שעות ארוכות, 
 ?כרונות בכאב גדול יותריהזמן במהירות ומשיב ז

אני שבה, בלי שרציתי בכך, לאותו ערב ארור. גם אז היה     
ם, כמו עכשיו, כי בקרוב ילישי, וגם אז סימנו השמיזה יום ש

  .תרחשמחכים למיורידו גשם, כאילו שם למעלה 
 

למעט פנים חיוורות, קול בכי חנוק  ,איני זוכרת דבר    
. את עצמי אז י זוכרתנאולי חמלה. אינ. יםבועצ םומבטי
 שמדוברלעצמי לומר הכחשתי הכל. ניסיתי כי רק  זוכרת

אמת  על לילבשר  שיוכלמישהו ר אחשחיפשתי  ;שקרב
  י.יתן לי את מבוקשיאחרת בה רציתי, אבל לא היה מי ש

אותי שבע שנים אחורה. אני  המחזיר הבשורה הנוראה    
כאשר צעיר  ,שיו בצהרי היום הזהעכ ,חוזרת לאמת המרה

 לאאני מתעוררת מעלפוני  .אתנו והופך את לבנומ נקטףנוסף 
מו של לאתן יאלוהים שיפני במתחננת ה, תוך תפילות אמי

  .שנתן להכשם , ההרוג כוח
אני  .אם יהיה קץ לעינוי הזה מתישהו אני שואלת את עצמי    

אני  .חושבת על משפחתו, על כל משפחה שאיבדה את בנה
היה  ניתןתאונה שוריו ונהרג בחושבת על כך שהיה באביב נע

ילך לעולמו שהיה , בטוח כמונו בדיוקהרי הוא, . למנוע
 ?לנוסיפרו לא כך תמיד  .בשיבה טובה

גם  כאב ועצב .יפתורות בלב-נותרו בלתי שאלות רבות    
הסיט את מבטי מעיני למ , לבד. אינני יכולה לעשות דבריחד

 אותם נשברים שנית.כדי לא לראות  יהורי

  דין -נורה עלאא א
  יפיע

 

לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:  אנ
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
 



 3/כיבוש ושלום
 

  )הקול היהודי לשלום (צילום: לבקר את ישראל זו לא אנטישמיות

  להכשיר את 

  תיוההתנחלושרץ 
 ותפועל להבנ המשרד לנושאים אסטרטגיים

  ביחס לכיבוש מציאות חדשה בארץ ובעולם
  

  אבישי ארליך מאת
  

גוברת  בשטחים הכבושים, חמישים שנות התנחלותאחרי     
כיבוש בבעולם התמיכה במאבקם הצודק של הפלסטינים 

ת ישראל שת. תהום פעורה כיום בין תפייוהתנחלובמפעל הו
 המבקשותבעולם כעבריינית לבין ממשלות המתנחלים 

חי אינו להכשיר את מפעל ייהוד השטחים הכבושים. מי ש
, אזרחי העצום המופעל עלינו לא בהכרח מודע ללחץ ארץב

. ההתנחלות עשיית הכיבוש סביבליצירת קונצנזוס  ישראל,
, אומרת התעמולה , ומתנגדיהבגדה המערבית היא הציונות

 הם ,) בתקשורת, בחינוך, בבתי הכנסת ובצבא"הסברהה"(
עצם אנטישמי. הוא בציוני -, אנטיר על כן. יתםציוני-אנטי

 ישמיות שינתה פניהקובעת כי האנט ממסדהת תעמול
 כי אםהיהודי  ו"האנטישמיות החדשה" אינה מופנה כלפי

שוללת  בלהטוטי הגדרות, המדינה היהודית. כך,כלפי 
דמוקרטי של -קורת פוליטית על האופי הלאיהתעמולה כל ב

למתן  את המתנגדיםכבוגדים ומתייגת  ממשלההיות מדינ
  . תסטיהקולוניאלימדינה ב זכויות יתר ליהודים

לים עיקריים של , שני כותעמולתההקולוניזציה אל מול     
: סירוב נחוש לקבל את הגדרת נולרשותעומדים  התנגדות

ואי קבלה של  ;המציאות שישראל יוצרת ומנסה להכשיר
עולם הן באי ים בשטחים  במנייישראלים ומוסדות ישראלי

 רוב להתרועע עימם, להזמין אותםיס . כלומר,המהוגנים
לקנות, למכור, ( רוב לעשות איתם עסקיםיסרשמיים ו לכינוסים
. המאבק האידיאולוגי על תדמית ישראל  הוא מאבק )להשקיע

ארוך, קשה ומר המתחולל בחזיתות שונות: בתוך ישראל, 
 בחו"ל בקרב ישראלים בחו"ל, בקרב היהודים (לזרמיהם)

בעיקר (לישראל  יותבמדינות ידידות כלל האוכלוסייהבקרב ו
  תעמולהב  רואה ישראל  ובאוסטרליה).   באירופה , באמריקה

  
 .ה כךחס אלייגם עלינו להתי. לכן, במלחמהנוספת חזית 

הלחץ את על המתנגדים לכיבוש. בישראל לחץ עצום מופעל     
מפעילה עשרות גופים במסווה ה ,מארגנת ומממנת המדינה

). הלחץ מופעל על (NGOsממשלתיים -ארגונים לאשל 
 ;הנעשה בשטחים אחרארגוני המעקב  ;ארגוני זכויות האדם

ועל  ;על ארגוני משמר החוק, המשפט והדמוקרטיה בישראל
שימוש בחקיקה נגד ה. בעשור האחרון גברה מגמת מפלגות

ארגונים ועמותות הפועלים נגד ההתנחלות והכיבוש. ביולי 
, קריאה לחרם כלכליאוסר על ה" חוק החרםר "אוש 2011

אפשר להגיש תביעת נזיקין נגד מ החוקתרבותי או אקדמי. 
. ביולי ויוזמיעל הקוראים לחרם או להטיל סנקציות ממשלתית 

המחייב עמותות " חוק העמותות"ה הכנסת את אישר 2016
להצהיר על כך ולענות על שאלות חברי זר  מימון מקבלותש

סעיף שמט הורק ברגע האחרון תרומות. בעניין ההכנסת 
לענוד תג של סוכנים זכויות האדם אנשי עמותות  ייב אתחהמ

נתניהו אף הבטיח החמרה של בנימין  ראש הממשלה זרים.
   תרומות מממשלות זרות.על החוק בעתיד עד לאיסור 

שעה שהממשלה מממנת בהרחבה עשרות רבות של זאת,     
שאין איסור על קבלת כספים לעמותות  , ושעהעמותות ימין

ארווינג המנוח מאנשים פרטיים כשלדון אדלסון, ולמפלגות 
להיוותר ים רשאועוד מאות תורמים ימניים ה 'מוסקוביץ

מניעת אישורי  תירנחקק חוק המ 2017 במארסאנונימיים. 
  לחרם על ישראל.הקוראים כניסה לארץ לאנשים 

המשרד לנושאים קרם עור וגידים, מחדש,  2015-ב    
טחון פנים גלעד ארדן. יבאסטרטגיים בראשותו של השר ל

מונתה  , הצנזורית הראשית בצה"ל שלעבר,גיל-סימה ועקנין
, שעבד צחי גבריאלי המשפטןכמשנה לה הוצב . נכ"ליתלמ

בלשכת רה"מ. משרד זה, המסתיר את הקשרים שלו ו שעתב
, מרכז ומתאם את שקוף-באופן בלתיעם גופים אחרים ופועל 

הגלוי של המשרד היה תקציבו  המאבק בחרם בישראל בעולם.
מעביר סכומים , אולם המשרד ליון ש"חימ 50-גבוה מ 2017-ב

עשרות ארגונים בארץ  יותר לקבלני משנה שלו.אף גדולים 
מסתתרים תחת זהות שאולה. פועלים תחת חסותו וובחו"ל 

 השקפותיהם, אזרחים ישראליםאודות המשרד אוסף מידע על 
 פעיליםארה"ב על בו מידע באירופהפים אוסאנשיו . ופועלם

 ותנועות המתנגדות של תנועות סולידריות עם הפלסטינים
, החרמת השטחים הכבושים ותוצרתםותומכות בכיבוש ל

החברתיות להצפת הרשתות  "טרולים"אלפי  ומפעילים
את שירותיו של המשרד שכר כמו כן, במסרים ישראליים. 

עילי חרם כדי לתבוע פ , סידלי אוסטין,משרד עורכי דין בינ"ל
חשפו ברק  אתזעולם לעשות כן. בולהדריך משפטנים  בחו"ל

  .2017רביד וחיים לוינסון ב"הארץ", אוקטובר 
 20-למעלה מה של רשימהמשרד לפני שבועיים פרסם     

ברשימה  .כנס לארץיארגונים זרים שחבריהם לא יורשו לה
 ,)JVPהקול היהודי לשלום (כמו גם ארגונים יהודיים מופיעים 

טלר אב ג'ודיתנועם חומסקי, חברים שבוועד המנהל שלו 
העוזר  (AFSC) יקרי הפציפיסטייוהארגון הקוו ;ונעמי קליין

פרס נובל בזכה ו מאז מלחמת העולם הראשונה לפליטים
קינדר "סניפו הבריטי השתתף ב. הימלחמת העולם השנילאחר 

 .אוסטריהמאלפי ילדים יהודים מגרמניה ו והציל "טרנספורט
יד "מ חסידי אומות העולםתואר את הקיבלו חברי הארגון 

  ."ושם
ממשלת ישראל תומכת ומזמינה לביקורים בישראל     

נאצים מאוסטריה -ניאו הונגריה,מפשיסטים מאיטליה ו
 הולנד,מ מופובים מגרמניה,אגזענים ואסלוומקרואטיה 

מחרימה ארגונים היא  . בעודה עושה זאת,ארה"במצרפת ומ
והכל  .גזעניים בעליל-אנטי )לרבות יהודים(של אנשי מצפון 

  .ולהנציח את הכיבוש ההתנחלות להכשיר את שרץכדי 



  4כנסת/

  וענקההצטיינות  אות

   סליאמן-לח"כ תומא
  

, הציב מתנדבות  95 , ארגון המונההמשמר המגדרי בכנסת    
חברי  120של  לעצמו מטרה לנטר את פעילותם ופעילותן

נשים של , הלכה למעשה ,ןעניין קידומבכנסת ישראל וחברות 
  .במכלול תחומי החיים

) פרסם הארגון את רשימת חברי וחברות 9.1בשבוע שעבר (    
יוזמותיהם למען קידום בהכנסת שהצטיינו בהצבעותיהם ו

יו"ר ועדת הכנסת לשוויון מגדרי, ח"כ  בישראל.האישה 
, זכתה סלימאן (חד"ש, הרשימה המשותפת)-עאידה תומא

של המשמר המגדרי במקום הראשון במדד ההצטיינות 
ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) זכה באות  בכנסת.

למען הפרלמנטרית הוקרה והצטיינות בעקבות פעילותו 
   .בישראל שוויון מגדרי

מעמדן של כי " ,ח"כ חנין מסר לאחר קבלת אות ההצטיינות    
נשים הוא המדד הטוב ביותר למצבה של החברה. כך כתב 

ים המנהיג הסוציאליסט הגרמני אוגוסט לפני יותר ממאה שנ
בבל. זוהי אמירה מדויקת, ובמבחן הזה אנחנו רואים כמה עוד 

  ."להשתפראנו נאלצים 
מרב מיכאלי גם חברי כנסת נוספים: ההצטיינות זכו באות     

(המחנה הציוני), עליזה לביא (יש עתיד), יפעת ביטון (כולנו), 
(מרצ), זהבה גלאון (מרצ), מירב בן ארי (כולנו),  מיכל רוזין

   שולי מועלם (הבית היהודי) ואיציק שמולי (המחנה הציוני).

  

כנס חירום בכנסת: גירוש 

  לא בשמנו –הפליטים 
  

הרשימה המשותפת), מיכל , חברי הכנסת דב חנין (חד"ש    
  חירוםארגנו כנס ) יוניצנה הרוזין (מרצ) ואיל בן ראובן (המח

  
  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  
העומדים בפני  פליטים ומבקשי מקלט בישראלעניין בפומבי 

אריתראה, ממסודאן ו מבקשי מקלט גירוש. בכנס השתתפו
נגד מתנועת סטודנטים , סטודנטים נציגי משרדים ממשלתיים

דרום ת"א נגד הגירוש, מעסיקים פעילי תנועת הגירוש, 
ות יונימאיישים משרות חהמבקשי המקלט  גירושלמתנגדים ש

למהגרים, הסיוע ארגוני נציגים מטעם בשוק העבודה, וכן 
  מבקשי המקלט בישראל.לפליטים ול
  

  ארה"ב היא צד בסכסוך ולא מתווך
  

תקף בשבוע שעבר שגריר ארה"ב בישראל, דיוויד פרידמן,     
) את הרשות הפלסטינית בעקבות הירצחו של הרב רזיאל 10.1(

. פרידמן כתב בחשבון שבח סמוך להתנחלות חוות גלעד
ידי בלשישה נרצח בדם קר  י"אב ישראלהטוויטר שלו: 

פלסטינים. חמאס מהלל את הרוצחים, וחוקי טרוריסטים 
הפלסטינית מבטיחים להם גמול כלכלי. אל תחפשו הרשות 

סיבות נוספות לכך שאין שלום. מתפלל למען משפחת שבח 
  האבלה".

בשיחה עם "זו  ח"כ יוסף ג'בארין הגיב לדבריו של פרידמן    
ארה״ב כי ״השגריר האמריקאי מוכיח שוב : )11.1הדרך" (

 היא צד בסכסוך ולא מתווך ניטראלי. אין שלום באזור כי
ממשלת נתניהו מתכחשת לזכות העם הפלסטיני להגדרה 

צד מדינת ישראל. האם השגריר בעצמית במדינה ריבונית 
יודע שהכיבוש הנמשך יותר מחמשה עשורים הוא  ינובאמת א

 השגריר האמריקאיהמקור לסכנות ולייאוש? מה התקווה ש
הצעתו לשלול ממשפחות האסירים את ? מציע לפלסטינים

את מצילות  מתעלמת מכך שקצבות אלהחברתיות ההקצבות 
  .״עונימו מרעבהאסירים משפחות 

  

   ח"כ איימן עודה

  נבי סאלחב םנא
  

השתתף יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן  )13.1בשבת (    
בנות הכפר נבי סאלח, עהד , בעצרת תמיכה בעודה (חד"ש)

את כניסתו לכפר חסמו מוחזקות במעצר. הונרימאן תמימי 
אך לאחר דין חיילים, שאף ניסו לערוך חיפוש במכוניתו, 

כפר, ב ח"כ עודה נשא דברים בעצרת תאפשרה.נ זוודברים 
חבר המועצה המחוקקת  ,בה השתתפו גם מוסטפא ברגותיש

חברת הפרלמנט האירופי לואיזה מורגנטיני, ו ,הפלסטינית
   .לשעבר

כמסר על  את ההפגנה של נשיםלפני העצרת, הובילה שורה     
מקומן של הנשים במאבק הפלסטיני נגד הכיבוש ובייחוד 

. לאחריה, התחדשו העימותים בין במאבק העממי בנבי סאלח
לבין צעירי הכפר. הצבא פלש פעם נוספת הישראלי הצבא 

לשטחי הכפר והטיח בתושבים רימוני גז מדמיע, וצעירי הכפר 
  הגיבו ביידוי אבנים. 

הגעתי לכפר נבי "עיתונות: ל ח"כ עודהחר העצרת, מסר לא    
עוד אלפי תושבי הכפר ו, יחד עם לקרואעל מנת סאלח 

, לשחרורן של עהד תמימי ונרימאן תמימי, ויהודים פלסטינים
נגד  אלים-ובאופן בלתי נאבקות בידיים חשופותההגיבורות 

  . "הכיבוש האכזר
-שמחתי לראות קבוצה גדולה של יהודים"הוא הוסיף:     

מבינים כי עם המשעבד עם אחר אינו יכול להיות הישראלים, 
, וכי המאבק בכיבוש הוא אינטרס עליון של שני חופשי
  ."העמים
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  )"זו הדרך" (צילום: 2013 נובמברחוק פראוור, הצעת הפגנה נגד 

  להיות ערבי בישראל
  

  סמיר ח'טיב מאת
  

ה תהגדר. ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית    
ומדירה של  גזעניתה שתפיעל מעידה "יהודית" כבר כ

אם נתייחס ליהדות חיים בני דתות אחרות, בישראל . האזרחות
   .ליהדות כלאוםאחר, אם נתייחס  ם, וחיים בני לאוכדת

דמוקרטית להגדיר עצמה כזו, כיצד יכולה מדינה שאלה     
נפתרה עדיין לא מעניקה זכויות יתר ליהודים, יא השעה ש
  .כמעט שלא נידונה כי ל, ואפשר לומר גםבישרא

לזכות  ותומשמע להיות ערבי בישראלהניסיון מלמד, כי     
, של אזרח סוג ב' או ג'. מדינת ישראל, שהיא זריחס של ב

מיעוט ל תייחסתדמוקרטית ליהודייה ויהודית לערבייה, מ
זר. והיא איננה מדינת כל אזרחיה. בישראל,  ההיכאילו ילידי ה

  מבדיל החוק בין אזרח יהודי לבין אזרח שאינו יהודי. 
. אחרתשיוכח אשם עד משמע להיות  להיות ערבי בישראל    

, אך זכאי עד שתוכח אשמתואדם כל  מקובל לחשוב כי
יום  מדיאת נאמנותו למדינה צריך להוכיח הערבי  בישראל

. הציפייה כי נגיד בחסד ולא בזכותביומו, כאילו חיינו כאן 
תודה על אזרחותנו ועל השירותים המעטים שאנו מקבלים 

שהמדינה היא זו שבאה אלינו  ,מהמדינה מתעלמת מהעובדה
   ולא אנחנו אליה.

שטחי השיפוט  .בישראל זועקת לשמייםאפליית הערבים     
 שלושהכ שתרעים עלמשל הרשויות המקומיות הערביות 

-כשהאזרחים הערבים הם אף  ,משטחי המדינה וחצי אחוזים
משרדי קר עובדם ב. שיעור הערבים בהתמאוכלוסיי 20%

נסיעה תספיק  עולה על חמישה אחוזים. לתייר ינוהממשלה א
מה מוצאם של תושבי שכונה ברחובות הארץ כדי לדעת קצרה 

ההשקעה ורמת הפיתוח  , רק על סמךאו עיר מסוימות
   היהודיים. ואלל בהשוואהים הערבייישובים בבתשתיות 

 מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני, יםכשני שליש    
אשר יים מתפי שגבוהה כמעט  ההשקעה בתלמיד היהודיו

 לא יעזבו . ואולם, האזרחים הערביםההשקעה בתלמיד הערבי
מולדת אבותיהם וסביהם. כאן מצויה  ם, אתלעולם את אדמת

  הקונפליקט  זה מקורעתידנו. גם ההיסטוריה שלנו, וכאן מצוי 

  הלאומי והנפשי בו מצויים האזרחים הערבים בישראל. 
משלם סית נגד הציבור הערבי בטענה שזה אינו הממסד מ    

ים אזרחהולרשויות המקומיות. אלה שקרים.  מסים למדינה
לא פחות על הכנסתם ורכושם  מסיםמים משל םערביה

מזכירים לנו ליברמן  כל בוקר וערב .אזרחים היהודיםמה
מביטוח לאומי שלא קצבות הערבים מקבלים כי  ותומכיו

בכל  משלם לביטוח לאומי יבדלשאני  ,האמת היא .בזכות
סכום גבוה מהקצבה ששולמה לאמי זכרה לברכה, לה  חודש

  היו עשרה ילדים. 
בישראל להעניק למיעוט תחושת שייכות.  חובת הרוב    

עריצות מו לסבול מגזענותהערבי נאלץ המיעוט  :העניין הפוך
, האזרחים אנחנואך . על כךתודה לומר ממנו מצופה ו ,הרוב

לא נגיד תודה . אותנו יםלא נגיד תודה למפל הערבים בישראל,
   סוג ב'.אלינו כאזרחים  יםמתייחסאלה הל

הדמוקרטיים ושוחרי  הכוחותעם יחד  ,נמשיך להיאבקאנו     
יותר לכל אזרחי ישראל. נגד הכיבוש למען עתיד טוב השלום 

והמלחמות נמשיך להיאבק לא רק בשל היותנו פלסטינים, כי 
הכסף המושקע במלחמות אם גם בשל היותנו אזרחי ישראל. 

ורווחה חינוך , בריאותות מערכעבור כולנו לממן היה יכול 
  טובות יותר. 

בני האדם, יהא צבעם אשר יהא. כערבי,  אוהב את כלאני     
ם, אנגלים או צרפתים. אך בז אני לגזענים, שונא יהודי איני

לכובשים, לרוצחים. אני אוהב את צלילי המוזיקה וקולות 
את ריח  הציפורים, אך שונא את קולות המלחמה והפגזים.

 ריח הגופותאת שונא אבל אני אוהב, הפרחים והאדמה 
באנייה הגעתי לא  .. נולדתי כאןהמלחמה לבשה בהנטמנות 

, ועליהם אגן בחירוף יש לי זיכרונותאדמה זו ב .מטוסבאו 
הבנים שלי הללו. הזיכרונות , מתחזקים ככל שעובר הזמן .פשנ

  בגילם.אני ידעתי משיותר  פלסטיןיודעים על 
להיות שווה כדי הערבי נאבק כבר שבעים שנה  האזרח    

ולא התייאש למרות החוקים הגזעניים  במדינת ישראל, זכויות
 צי?ני אורח בארינהרוב היהודי שאישתכנע והאפליה. מתי 

זמן לחשוב הלא הגיע ? האם בהאמות גם ו יאדמתעל שנולדתי 
 , בשלווה ובכבוד? בשלוםיחד כיצד נחיה 



 6/םבעול
  

  
  צילום: א"ק)(תוניס , מפגינים בשדרות בורגיבה

  
  

מחאות המוניות נגד 

  ליברליזם- הניאו
  

ה תוניסיב ,סודאןב, איראןהפגנות ענק ב

  ...מי הבאה בתור ;מרוקובו
 

. זו רוח ואיראן רפאים מהלכת על פני העולם הערבי רוח    
 מוצרימחירי  תעליי בעקבותהרפאים של ההפגנות ההמוניות 

המדיניות הכלכלית והחברתית אימוץ של  התולד, הבסיס
  .במדינות אלה המשטריםבידי  ליברלית- הניאו

 :תירוצים די דומיםב הממשלותמנופפות  ,בקודש ןכדרכ    
. צנעמדיניות נוקטות בו ןלקצץ בהוצאותיה תוצנאל ןה

 שבשליטתנוסחה המקובלת על הגופים מיישמות הן בפועל 
ומתרגמות , הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, ארה"ב
השירותים הכרוכות בקיצוץ לרפורמות כלכליות אותה 

  יהן.לאזרחשהן מספקות החברתיים 
כי הממשלה טרם פרצו מחאות, הודיעה  בהשבירדן,     

מחירי הלחם יעלו בתחילת פברואר בעקבות ביטול 
 יארוב קודהא, עשרות שנים.במשך סובסידיות שהיו בתוקף 

במסיבת עיתונאים כי  הצהיר ,שר המסחר והתעשייה הירדני
מיליון  70-כ( דינר ירדנימיליון  50הצעד יחסוך למדינה 

התושבים שנהנים מ 35%דולר) בשנה. לטענתו, 
 40%-כ"צורכים , וכי הם ""אינם ירדנים מהסובסידיות

  .הלחם במדינה"מלאי מ
סובסידיות והעלאה בקיצוץ ה, שכולל את 2018תקציב     

 .במסים, ספג ביקורות רבות ברשתות החברתיות בירדן
  לצאת לרחובות.לעם הירדני קראו  , מצדם,הקומוניסטים

, מיסטיתאהאסל ת המפלגה, בראשה עומדסודאןממשלת     
אחרונה שורה של רפורמות כלכליות בהתאם להנהיגה 

 שים לאחרכמה חודזאת  .להמלצות קרן המטבע הבינלאומית
, חלקן בנות הסנקציות ה אתעליטראמפ הסיר מ שממשל 

  שנה. 20-מ יותר
  אלפים ויציאת  הסובסידיות  ביטול  על  ההחלטה  בטרם      

  

 50( שק קמח ו שלמחירזינק בועיים, לפני שסודאן לרחובות 
  דולר).  78-כ( דינר 550-לדולר)  23-דינר (כ 165- מ )ק"ג
מאוכלוסיית חלקים גדולים התמודדו  ,קיצוץפני הלכבר     

מונים יצאו ה. שגרר רעב כבד במזוןעם מחסור  סודאן
. גם עליית מחיר הקמחבשל  האחרוניםלרחובות בשבועות 

. נגד ממשלותיהם עשרות אלפיםמחו  תוניסיהבבאיראן ו
 מאז יולי חצי שנה,מ יותר במרוקו התסיסה החברתית נמשכת

  הבאה בתור? איזו מדינה היא. האחרון

  אפרים דוידי
  

הטלטלות החברתיות הביאו 

  רבים למעצר אלפים
  

ליברלית -נגד המדיניות הניאו מחאה החברתיתבתגובה ל    
 םאיראן ותוניסיה  אלפי והשלכותיה, עצרו שלטונות

  . בשבועיים האחרונים
המצב הפוליטי והכלכלי בשל  הפגינו אזרחים באיראן    
 בני אדם נהרגו במהלך ההפגנות 21ערים.  80-יותר מב

של  נתונים אלה. נעצרו 3,700- עוד כ .שדיכאו כוחות הממסד
ה שפרסמו אלממשמעותית  יםגבוה עצורים ושל הרוגים

טען  ,עבדל ראזה רחמאני פאזי ,האיראני הרשויות. שר הפנים
ות מחאהשתתפו באלף מפגינים  42-כל היותר ככי ל

האיראניות כמעט הרשויות עצרו  ,לפי נתון זה .ההמוניות
  מכלל המפגינים. עשירית

 כלא אוויןטהראן, במהעצורים בהפגנות כלואים ב כמה    
 המפלגה הקומוניסטית האיראנית,, הטודלפי הידוע לשמצה. 

פעילים קומוניסטים, , מלווים בקרובי משפחה של העצורים
לשחרר את האסירים בדרישה ו מחוץ לכלא הפגינ

בית לשערי מחוץ אוהלים ב לנו המפגיניםהפוליטיים. 
  .הסוהר

בו ים מוחזקואווין הוא בית הכלא הוותיק בטהראן,     
. משמרות המהפכה 1972ים מאז ים ופליליאסירים פוליטי

  . הכלאשל ים אגפדיעין שולטים בומשרד המו
נמצא מת בתא מעצרו, שנעצר בהפגנה ) 23סינא ג'אנברי (    

. עציר פוליטי הוא "התאבד"מסרו כי האיראניים השלטונות ו
הוא, לטענת הרשויות, נמצא מת בבית מעצר אחר, וגם נוסף 

, העצורים מתו כתוצאה מעינוייםמתגבר החשש כי התאבד. 
  באיראן.והכליאה קני המעצר במתנפוצה  פרקטיקה

שבוע שעבר בשנערכו בהפגנות נעצרו צעירים  780- כ    
של משרד הפנים. רשמית פי הודעה , לזאת .בתוניסיה

-ערים ועיירות ברחבי המדינה הצפון 20-המוחים נעצרו ב
  אפריקאית.

במסגרת החזית הפועלים בתוניסיה, הקומוניסטים     
רם של כל העצירים וחרדרשו בסוף השבוע את ש ,העממית

שחרור עד , והבטיחו לא לסגת מדרישותיהם הפוליטיים
  האחרון שבהם.

העלאת עשרות מפגינים שנעצרו במחאות נגד בסודאן,     
של  פעיליהכמה מטרם שוחררו, ביניהם  ,מחירי הלחם

  . המפלגה הקומוניסטית הסודאנית
 עשרות פעילים חברתיים במחוז הריף שבצפוןבמרוקו,     

עצורים בגלל מחאותיהם נגד האבטלה ויוקר המדינה 
. המחאות פרצו לפני יותר משבעה חודשים, והם המחייה

 35בשבוע שעבר החל משפטם של  עודם מוחזקים במעצר.
מפגינים.  300- משטרת מרוקו כעצרה בחודש יולי מהם. 

הפגנות נגד התחדשו ההפגנות במדינה, ובשבוע שעבר 
מזרח -בעיר ג'ראדה שבצפוןצו פרהאבטלה ויוקר המחאה 

   עשרות נעצרו.המדינה. 



  

 7/תרבות
 

  

  (צילום: גלריה רוזנפלד) 2016"קרבנות חדשים", זויה צ'רקסקי, 

  

 של במוזיאון ישראלתערוכה חדשה 

  :זויה צ'רקסקי האמנית

 משבר של

  שני מיתוסים
  

  יוסף לאור מאת
 

בשבוע שעבר נפתחה תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון     
, בוגרת המדרשה 41( אמנית זויה צ'רקסקיה לשישראל 

, באוקטובר 31צג עד ותש ,. התערוכהלאמנות בבית ברל)
ם שהגיעו מחבר ליוהענושאים חברתיים בהקשר של ב תסקוע

  . 90-בשנות ה העמים
מו שכ, "פראבדה" (ברוסית: אמת) היאהתערוכה כותרת     

עבודותיה . בברית המועצות המפלגה הקומוניסטיתשל עיתון 
סיפורי  יוו אתמיתוסים שלה לעאור  תוכפושל צ'רקסקי ש

   .לפירוקם ומובילותוהקליטה העלייה 
"יש איזשהו קטע סבירה צ'רקסקי: מבריאיון ל"זו הדרך"     

ופן כללי באמעסיק במה ששוגם  ,גם במה שאני עושה .עכשיו
התפרקה הייתי בת כשברית המועצות  .צעיר יותרהדור את ה

משהו כזה. ובאותה תקופה, המפלגה הקומוניסטית הגיעה . 14
שחי אז כל מי כבר נמאס ללמצב של שחיתות טוטאלית. 

  . בברית המועצות
הייתי  .לא היה בחו"ל, "כמעט אף אחד מוסיפה", מצד שני"    

ם. ולקח זמן, ממש יעל המערב שקריהסיפורים שכל בטוחה 
המון זמן, עד שאפשר היה לראות את ההשלכות של פירוק 

בלי ברית המועצות. יש עכשיו הסתכלות אחרת על התקופה, 
תדלת לראות בצורה אובייקטיבית מש, האידאולוגיה מוכתבת

  הרעים.  לידמה שהיה, את הדברים הטובים גם יותר את 
וני, שרואה את ישראל. גם פה יש מיתוס ציבאותו דבר "    

עובר המיתוס הזה גם . ישראל כבית שוויוני לכל היהודים
  משבר. 

 סובבת סביב המשבר של שני המיתוסיםהזו התערוכה "    
  . "הקומוניזםשל ושל הציונות , האלה

  

  
הקליטה לקשיי  היא תגובהשלך האמנות     האם

        ?בישראל
נותנת  בעיקר בקשיים אישיים, אלאפחות האמנות עוסקת "

לזיכרון קולקטיבי. כמובן שיש סיטואציות שאני ראיתי מקום 
ליצור עבורי אבל היה חשוב . או חוויתי וקיבלו ביטוי ביצירה

של כל מי שעלה בתקופה הזו. אני  , זיכרוןתמונה של זיכרון
באמת קצת הסיפור שלי ירדתי מהמטוס ישר לתלמה ילין, לכן 

  . "שונה
  

, ברית המועצות, ילידי ךבני דורכיצד מגיבים 

  לתערוכה?
יותר. את רוב הרבה קל להם איכשהו, הצעירים מזדהים. "

  ."הטראומה ספגו הדורות המבוגרים, ההורים שלי למשל
  

  ודור ההורים? 
ההורים שלי? הם סבבה, אתה יודע. מוזיאון ישראל, בכל "

", כי אני הבת שלהם ,זאת. הם רואים את זה בצורה אחרת
אבל אני חושבת שלדור המבוגר יהיה ". מתבדחת צ'רקסקי

בני בקרב להיפגש עם החוויה הטראומתית הזו. יותר קשה 
הדור וחצי, כמוני, אני רואה הרבה הזדהות. אנשים אומרים 

מזהים את עצמם בתוך  '.זאת סבתא שלי'או  'זאת אני'
  ."הדמויות

ש פעמים רבות ולתפ יםעבודותיה של צ'רקסקי נוטאת     
שערוריות. לפני ב, ושמה נקשר לא אחת כפרובוקטיביות

חודשים מספר, האשימה אותה מבקרת האמנות שיר כהן 
, במיזוגניה בציורה את הדמות שושקה אנגלמייר ("ערב רב"

  פעילים מזרחים בגזענות. כמה בעבר האשימוה ו), 4.4.17
אני חושבת שזו תופעת לוואי של יצירת אמנות. " :צ'רקסקי    

ברגע  .הוא לפרוץ את הגבולות של עצמההתפקיד של אמנות 
שזה קורה, חלקים שמרניים בחברה לא יקבלו את זה. זה 
דווקא טבעי בעיניי. אני אף פעם לא מחפשת לעשות סקנדל. 

  ."בכל פעם שזה קרה, זה קרה כתופעת לוואי
ראשונה במוזיאון תה התערוכאם זו  זויהשאלתי את     

בפרויקט של אמנים צעירים שנה, השתתפתי  17לפני . "ישראל
  .", סיפרהשהציג שם בתחילת דרכם

  

  וזו סגירת מעגל?
 אניקרייר. -לא הולכת למות. זו תערוכת מידעוד תשמע, אני "

  .  "סוף הדרךמ רחוקהעוד , אך הבשלנית אמ
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 למען – אחותי (צילום: הדרום בשכונות בתים מרפסות על נתלו שלטים

   )בישראל נשים

  
) ברחוב מטלון 9.1(בשבוע שעבר הפגינו בני אדם  מאות    

גירושם של מבקשי המקלט האפריקאים  תל אביב נגדשבדרום 
  . תושבים ותיקים משכונות הדרום ם שלונגד פינויי מישראל

קוראים לי : "נאם בהפגנה ,מאריתריאהמבקש מקלט ג'וני,     
 . אני לא חוקילעשות זאתאני לא יכול לחזור לארץ שלי. אך 

כאן כי אין לי נמצא אני  .לשבדיהמהגר הייתי  ,אם יכולתי שם.
 בשוםברירה. תנו לי להיות בישראל כי אני לא יכול להיות 

להיות כאן ואני רוצה לחזור אינו מקום אחר. החלום שלי 
 .יש דיקטטור באריתריאהכרגע, . אסור לי לארץ שלי, אבל

באריתריאה אבל מהפכה  ניעלה ,במשך תשע שנים, הצלחנו
  אנחנו צריכים עוד זמן". 

לגירוש הציגו בבית "אחותי" בדרום תל אביב המתנגדים     
, בכנס שנערך לפני ההפגנה ברחוב את דרכי הפעולה שלהם

עומדות בפני גירוש, התוך איחוד מאבקן של שתי אוכלוסיות 
"דרום תל אביב נגד גירוש של . כל אחת מסיבותיה היא

 'פולשים'", כתבו המארגניםמכנה הממסד שתושבים 
. "אנחנו נגד גירוש של לעוברים ולשבים בפלאיירים שחילקו

שפירא באמצעות תהליך מתושבים ותיקים מנווה שאנן ו
ג׳נטריפיקציה מואץ בשכונות, במטרה להחליף את 
האוכלוסייה המקומית המוחלשת באוכלוסייה חדשה 

אנחנו נגד גירוש של מבקשי מקלט וומחוזקת כלכלית. 
מציה ולגרש במטרה לייצר לגיטי 'מסתנניםהממסד מכנה 'ש

אותם ללא הסכמה למדינה שלישית, מבלי שנבדקו בקשות 
  המקלט שלהם".

ם אחרים של של תושבי נגדת הפגנהתקיימה מול המפגינים     
החזית לשחרור "ביוזמת  בגירושתומכים השכונות דרום העיר 

  ."דרום תל אביב
  

  שרשרת אנושית נגד העסקה קבלנית
  

כמאה מפגינים, ביניהם פעילי פורום העובדים של חד"ש,     
בשרשרת אנושית בכניסה לקניון עזריאלי ) 12.1השתתפו (

  אביב. -בתל

ביוזמת הקואליציה הארצית להעסקה המחאה נערכה     
ן, עובדי קבלעזריאלי המנצלת קבוצת נגד והופנתה  ישירה

בהעסקה ישירות. מאות עובדי אבטחה להעסיק  וממאנת
ומונעת מהם פוגעת בזכויותיהם הסוציאליות  קבלנית היא

פנסיה ראויה, ימי חופשה, דמי הבראה, תשלום על שעות 
  נוספות, החזרי נסיעות, פיצויי פיטורים ועוד.

"שילבנו ידיים : נמסרלהעסקה ישירה מהקואליציה     
בשרשרת האנושית בכניסה למגדלי עזריאלי כדי לשים קץ 

  וגענית והנצלנית".להעסקה הקבלנית הפ
  

  החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

  המזכירות הארציתישיבת 
על סדר היום: סקירה פוליטית ודו"ח ארגוני, מעקב אחרי החלטות 

ועידת ומועצת חד"ש, הרשימה המשותפת, הפעלת אתר אינטרנט 

  חדש ותכנית עבודה לקראת הבחירות המקומיות

  , חיפה39גוריון שד' בן , 16:00, בינואר 20, שבת
  

  חיפהחד"ש מק"י ו
ועדון "קונגרס הפועלים הערבים" מפתיחתו מחדש של 

  לקבלת קהל:ת ולשכ חנוכת שתיבוואדי ניסנאס ו

ד"ר (המוניציפלית של סיעת חד"ש בעיריית חיפה הלשכה  

של יו"ר הרשימה הלשכה ו )סוהיל אסעד וערין עאבדי

  ח"כ איימן עודה ,המשותפת
  , 18:00, בינואר 26, ביום ו'

  39מועדון הקונגרס, רחוב יוחנן הקדוש 
  

  הפגנת תמיכה במתן הלמן
  ביוזמת תנועת יש גבול

, נשפט בפעם 2017מתן הלמן, מחותמי מכתב השמיניסטיות 

  סירובו להתגייס בשלימי מחבוש  20-ל שלישיתה

  6, על ההר שמול כלא 12:00, 20.1שבת, 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  אלידע גרא – מחר לפני

  )באנגלית, כתוביות עברית( ישראל, 1969

ישראלה ויערה עוזרי  ,ענת דןתתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה

  שעאר מעודד
  

        , תל אביב70, אחד העם 17:30, בינואר 20"ש, מוצ
  

  ערב שירה בגדה השמאלית
ערן , עמית בן עמי, אילה בן לולו, רוני בהט, יעל איזנברגבהשתתפות 

  אורי פרסטר, שיראל ספרא, עודד כרמלי, הדס

  , ת"א70אחד העם , 20:00, בינואר 22, 'ביום 


