
 

 

  
  

 

  הכפר הפלסטיני ח'אן תושבי את גירוש  ובג"ץ הכשירשופטי 

 לסיפוחנוסף  נדבך נתניהוממשלת ל ופקסיובכך  אחמר-אל
      

אחמר, קהילה בדואית -אל ח'אןתושבי הכפר     
ילדים ובני  92נפש, מתוכן  173( משפחות 32המונה 

 םבמהלך החודש הקרוב ממקום מושביגורשו , נוער)
לטובת הרחבת ההתנחלות כפר אדומים. המדינה 

" לפנות"על כוונתה  2017הודיעה לבג"ץ בספטמבר 
תושביו עתרו לבג"ץ, ובמאי  .את הכפר הבדואי

וקבעו כי  העתירהשופטי בג"ץ את האחרון דחו 
  .מידית ת הכפראפשר להרוס א

שגורש  שבט הג'הליןב –מוצאם של תושבי הכפר     
אדמות ב התיישבו תושבי הכפר .50-מהנגב בשנות ה

"איכות התנחלות  בגדה. כאשר הוקמה באדמות אלה
שנית גורשו   ,כפר אדומים העשירה החיים"

. על המנמ קילומטרים ספוריםוהתיישבו במרחק 
לפי דרישת  מנת להרחיב את שטחי ההתנחלות

בתי  צווי הריסה לכלהוציאה המדינה  ,המתנחלים
   .ולבית הספר האקולוגי אחמר-אל אן'ח

רצף טריטוריאלי  רוליצ מרחיקת לכת: הממשלהכוונת     
, לסלק עוד ועוד קהילות ירושליםלבין בין מעלה אדומים 

כדי להכין את הקרקע לסיפוחם,  Cשטחי מפלסטיניות 
האפשרות להקמת מדינה פלסטינית עם רציפות  ולסכל את

   לדרומה.המערבית בין צפון הגדה  תטריטוריאלי
טיהור אתני וטרנספר אלא הגירוש, שאין לכנותם  פשעי    

: בגדה עיקריים בשלושה אזוריםשל ממש, מתקיימים 
שטח בין מעלה אדומים בדרום הר חברון ובבקעת הירדן, ב

-תנאי חיים בלתי הכופהמדיניות  תלווינ לגירוש לירושלים.
איסור על בניית בתי מגורים ומבני : נסבלים ומייאשים

 ורכוש ציבור, סירוב לחבר כפרים לתשתיות, החרמת ציוד
לצורך  מוגדריםהואימונים צבאיים בשטחי הכפרים עצמם (

  "שטחי אש"). העניין
מגובים בשיח הצובר תאוצה בחוגי  הממשלהמעשי     

. Cלפיו הפלסטינים "משתלטים" על שטחי , הימין הקיצוני
 יו"ר  היהודי),  יוגב (הבית  מוטי   ח"כ   תקף   ,למשל ,כך

ועדת הכנסת לענייני יהודה ושומרון, את נציגי המנהל 
  שכינה   ממה   התעלמותם   על   הביטחון   ומשרד    האזרחי

  

". באתר הימני "מידה" C"ההשתלטות הפלסטינית על שטחי 
) כי "קיימת שיטה חקלאית פלסטינית להצבת 8.6קבלו (

עובדות בשטח ולשבירת הרצף הטריטוריאלי הישראלי 
ביהודה ובשומרון". עמותות הימין הקיצוני, דוגמת "רגבים", 

לכסף אירופי המממן באשר טוענות באחרונה יותר ויותר 
  . Cחוקית" בשטחי -"בנייה פלסטינית בלתי

בשטח ומקיימים  פעילי שלום ישראליםביוני, לנים  7מאז     
יותר . הממשיים הגירושאיומי משמרות סולידריות ליליות מול 

, אמנים, מנהיגי דת אים, אקדממשפטניםנבחרי ציבור,  300-מ
רחבי העולם ומישראל פרסמו מכתב כל מפוליטיים ופעילים 

  תון "הארץ".אחמר בעי-התנגדות לעקירה בכפייה של ח'אן אל
בקול  לקרואזה זמנם של שוחרי השלום והדמוקרטיה בארץ     

של  הרחבה נוספת טרנספר של פלסטינים לטובתנגד  גדול
מפעל ההתנחלות. פירוק ההתנחלויות הכרחי לשלום ולעתיד 

 בנט-נתניהווהקונצנזוס שבונה ממשלת שני העמים בארץ הזו, 
, המלווה Cשטחי בת יוההתנחלוו" ההתיישבות "גושייב בס

 מציאות יצירה בשטח שלבו אלטרנטיביותבהפצת עובדות 
  .ולמלחמה אפרטהיידל ,לגרור אותנו לסיפוח סופו ,אכזרית

 2018 יביונ 13, 23 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  

  עוד ניצחון לנבחרת ישראל במונדיאל האיוולת 
"השר לביטחון פנים ולנושאים אסטרטגיים, גלעד ארדן, הורה 
למנוע מאסירי חמאס לצפות במונדיאל בחודש יוני הקרוב. 
'אין לי שום כוונה לאפשר למחבלי החמאס לצפות במונדיאל, 
בשעה שגופותיהם של חיילינו מוחזקות בעזה ביחד עם 

  .נו החטופים', אמר ארדן"יאזרח
  )28.5רד לביטחון פנים, (הודעה לעיתונות של המש

  

 השר קרא מגן על "קדושי ישראל"
לעצמם זכות לבזות את לאחרונה אירע כי כמה ערוצים ראו '"

, כתב שר התקשורת איוב קרא מכתב חריף 'קודשי ישראל
אני מביע שאט נפש מגילויים 'ליו"ר תאגיד השידור גיל עומר. 

היהודים יבזו גזעניים אלו. לא יעלה על הדעת שדווקא במדינת 
, כתב קרא בהתייחס 'ים תוך השוואתם לגדולים שבאויבנורבנ

בכוונתי לעגן בחוק תאגיד השידור 'קרא הוסיף:  למערכון.
ך הציבורי את האיסור לבזות סמלים לאומים ודתיים ובכ

יקולי רייטינג לחצות את למנוע מערוצי שידור המונעים מש
תי לעבור נוין בכוגבולות הטעם הטוב והאתיקה העיתונאית. א

תאגיד השידור בשידור של  .'לסדר היום על מעשים אלו
בין הרב הראשי הספרדי, הרב יצחק יוסף, לבין השוו הציבורי 

 נשיא איראן חסן רוחאני".
  )28.5, 20(ערוץ 

  

  

  רבתוה המעיכרבהתנחלות מתפללים נגד הב
יום אחר ליאור, תיערך הדב בעקבות המפגש בבית הרב 

נגד פתיחת הבריכה קריית ארבע עצרת תפילה בהצהריים 
לשעות מעורבות, והמארגנים אומרים כי העצרת נערכת 

ה עלולה להיפתח יבריכת השחי' .של הרב ליאור  בברכתו
לי התורה המוסר את כל  לרחצה מעורבת ופרוצה שנוגדת

  "., מסרו מארגני התפילה'והכבוד ביישובנו
  )30.5אתר הקול היהודי, (

  

  של השקעות, רווח והפסד אידיאולוגיהגבאי: 

אני לא מצטער [על כך שהצטרפתי לעבודה]. כשהתפטרתי "
עשיתי תהליך של לימוד והתייעצות. עלתה האפשרות להקים 
מפלגה משלי. הבנתי שהבעיה העיקרית של ישראל היא 

ראש הממשלה.  ,תרבות פוליטית ואותה משנה רק אדם אחד
עבודה. אני שמח שהלכתי. האדם הזה מגיע מהליכוד או מה

  במונחי ניהול השקעות זה סיכון גבוה ותשואה גבוהה".
  )1.6איון ב"הארץ", יו"ר העבודה, בראבי גבאי, (

  

  בעלת הדעה והמאה וגם קובעת את הכללים 
כי נשיא  צות הברית סטיבן מנוצ'ין אמר"שר האוצר של אר

היה ברור בהחלטתו להטיל  ארצות הברית דונלד טראמפ
המסחר יהיה מאוזן. די שבוא פלדה ואלומיניום כימכסים על י

הוא הוסיף כי ארצות הברית לא מתכוונת לנטוש את תפקידה 
  ".כלכלה העולמיתה תכמנהיג

  )4.6("לה מונד", 

  

  

  המוסד לפשעים מיוחדים
  "המוסד הוא ארגון פשע עם רישיון".

  )30.5תכנית "עובדה", בראש השב"כ לשעבר, תמיר פרדו, (
  

  תלויה בדברהאהבה 

רוב האליטות האמריקאיות מאמינות שכהונת טראמפ פוגעת "
בארצן: חיסול בריתות עם בעלות ברית זרות; חובות 

יוצא משליטה; דחיית הטיפול בשינוי המצטברים בקצב 
לעין.  בולטיוצא דופן אחד  .ומשבר חוקתי מסתמן ,האקלים
. 'עידן טראמפ'אגידים משליכים את מלוא יהבם על תהמנהלי 

הם אוהבים את זה. קיצוצי מס, דה־רגולציה והתקוות שסין 
תסכים לוויתורים בענייני סחר עולים בעיניהם על המחיר 

סחר. הם ההעמום של החלשת המוסדות השלטוניים ומלחמת 
  ".ם ללכת עם החזון הכלכלי של טראמפמוכני

  )1.6מאמר המערכת של "אקונומיסט" הבריטי, מתוך (

 

 מכתבים

    למערכת  
  

  2018בלדה לחובשת גרסת 
כתב דן אלמגור את "בלדה לחובש", שיר המתאר  1956-ב    

את גבורתו של חובש היוצא להציל פצוע ונהרג בעצמו 
במקום השיר  זכה ,אפי נצר בהלחנתו שלמכדורי האויב. 

 . 1969הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון העברי בשנת 
המלים, אפשר להפוך אותו לשיר על של  למדי בשינוי קל     

החובשת הפלסטינית שנולדה  , רזאן נג'ארשל הטרגי גורלה 
נהרגה , והרבה אחרי שיהורם גאון שר לראשונה את השיר

בעודה מנסה לעזור לפצוע. די להחליף  ביוני 1-צה"ל ב אשמ
את המלה "חובש" ב"חובשת" ואת הזעקה "אחי, אחי שלי!" 

בסרטון של כי לציין  ,אגב ,יןיבבית האחרון ל"אחותי". מענ
נראים החובש באינטרנט,  יהורם גאון שנמצא כבר שנים רבות 

והפצוע מאחורי גדרות תיל, מראה דומה מאד לתמונות 
גאון לא ישיר את "בלדה  אךע מגבול עזה. משודרות מדי שבוה

  .גם לא נטע ברזילי..; ולחובשת"

    חולון ,אדם קלר                                                   
 

 שאול-השירה הפוליטית של אבי
מאמרה של תמר גוז'נסקי "הומניזם כמצפן לפעולה" ("זו     

במאמר  מידעל. אחורה) החזיר אותי עשרות שנים 5.6הדרך", 
מבקש להוסיף את מקומה החשוב של השירה הפוליטית  אני

  שאול.-במכלול היצירה של אבי
הוא פרסם קבצי שירה ופרוזה פוליטיים וביניהם: "מפקד     

); "בלדה על 1945עברי בספרד הלוחמת: מרדכי מילמן" (
ייטנאם אל עיר הנפלם והשלום: מכתביו של חייל אמריקאי מו

); "הקץ 1974); "צ'ילה" (1966אשר בקליפורניה" ( רדווד
  ). 1982); "שירי קוצר רוח" (1976לעבדות הקולוניאלית" (

שאול, על אף היותו איש חולה ושברירי, היה -מרדכי אבי   
חזק מאוד כשדובר בעשייה. הוא היה יוצר אכפתי בעל שיעור 

  .קומה נדיר

 , בת יםיוסף אלגזי
  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/חברה וכלכלה  
 

  ביביאת ועדים אבל לא  צריכיםהעובדים  
       

) פה אחד את 3.6(הממשלה אישרה  ,לאחר דיון ממושך    
האוצר וההסתדרות) בחברת  בלשון ההפרטה ("הרפורמה"

להגביל אפשר איך שאלה ב הדיון כלל עיסוק ממשוךהחשמל. 
כך שלא  ,את זכות השביתה של עובדי חברות ממשלתיות

 יוכלו להתנגד להפרטות הבאות.
לכך שהממשלה  והתייחסבראש הממשלה, בנימין נתניהו,     

הסכימה למשוך את עתירתה לבג"ץ נגד "זכות העובדים 
לשבות בגין הרפורמה המבנית", אמר: "אנו לא מטפלים 

   בשאלטר על המשק שמחזיקים בידיהם הוועדים הגדולים".
רצון רבה מכך שהמתווה  אי שביעותנתניהו  ביעבדיון ה    

עוד  "."מותיר כוח רב בידי העובדיםעדיין  להפרטה המוצע
נבחר לראשות מרגע ש, שנה 22כבר כי ראש הממשלה טען 

עדי כוחם של ו תאצמצם הוא מנסה ל ,1996-הממשלה ב
שנה היה צורך  100"לפני  ".לא הצלחהב" ,לדבריו ;העובדים

יתה יבוועדי העובדים, בשנים שבהן העסקה של ילדים ה
. "כיום, במקום נתניהו נפוצה במשך שעות ארוכות", אמר

הם פוגעים בחברה עוד יותר. כיום צריך  ם,על העובדי להגן
   לשמור על האזרחים מפני הוועדים".

לנקוט  בדיוןהציעו שקד נתניהו ושרת המשפטים איילת     
חקיקה מיוחדת או עתירה חדשה לבג"ץ במקרה  כגוןצעדים 

של התנגדות עתידית להפרטות. עם זאת, לדברי מקורות 
מצב של רפורמה "שהשתתפו בדיון, ראש הממשלה אמר כי 

 ,מהווה שיפור לעומת המצב הנוכחי, ולכן אף שיש בה בעיות
  הוא יתמוך בקידומה".

של יו"ר שר האוצר "החברתי" וידידו הטוב משה כחלון,      
לבג"ץ נגד ההסתדרות,  תיכהל אני " :ההסתדרות, אמר בדיון

 הרבה יותר".טובה השגתי רפורמה  עתירה זולא אתם. בזכות 
נתניהו , חזר )4.6למחרת ב"דה מרקר" (שראתה אור בידיעה 

שולטים העל עמדתו לפיה "יש יותר מדי כוח לוועדים 
  לקדם  צריכה  "הממשלה  לדבריו,  המדינה".  של  בשאלטרים 

  

רפורמות שייטיבו עם האזרחים והשוק, אך ישנם ועדים 
מונעים רפורמות, וצריך לדון בשאלה כיצד ממשיכים עם ה

ב"דה מרקר"  ההגנה על זכות הממשלה לבצע רפורמות".
בדיון עלתה האפשרות להגבלת הוועדים הגדולים דווח, כי 

של  שקד ציינה כי בשלהי כהונתה, ושרת המשפטים בחקיקה
  הממשלה הקודמת קידמה הצעת חקיקה בסוגיית בזק.

  

  חמאס והעבודה המאורגנת
פרסם נתניהו בעיצומו של יום שהודעה הכולם זוכרים את      

גם ". לא שכחנו ותלקלפי "הערבים נוהרים - הבחירות האחרון
שכלל   2015מרס משל הליכוד  ת הבחירותתעמולסרטון את 
  חמאס.  אנשילהמאורגנים  םעובדיהה בין אוהשו

קבוצת תמיכה, נראים עובד בנמלים, המדמה בסרטון,     
פעיל עובדת ברשות השידור, בעלי חברת סלולר לשעבר ו

  ."הישגי נתניהו"שניזוקו מאלה כנזכרים  חמאס, וכולם
נוז את אז סערה גדולה והליכוד נאלץ לגהסרטון עורר     

נוכח  אותמח לא נשמעו ,התשדיר במהירות שיא. עתה
בקרב שרי  .המתקפה המחודשת נגד העבודה המאורגנת

בדבר הגבלת זכות קיימת אחדות דעים ממשלת הימין 
  .העובדים השביתה וקידום מדיניות ההפרטה על חשבון

שמשום מה , )5.6במאמר המערכת של עיתון "הארץ" (    
 ", הובעה תמיכה גורפת בעמדות הימיןינ"שמאלנתפש כ

"יש מקום לאפשר לממשלה להמשיך ולקדם : שבשלטון
רפורמות תחרותיות, כפי שעשו בנמלים וכפי שעושים עתה 
  בחשמל, מבלי שלוועדי העובדים המונופוליסטיים תהיה זכות 

  

למנוע זאת. שינוי מבני אינו יכול להיות עילה לשביתה. 
לעובדים יש זכות לשאת ולתת על הפיצוי המגיע להם בגין 

עוד  לתחרות, אבל מניעת תחרות היא מחוץ לתחום".חשיפתם 
-מדיניות הממשלה הניאו נכתב במאמר המערכת שגיבה את

"נתניהו תומך בהצעה לבוררות חובה, במקום זכות  :ליברלית
שביתה בשירותים חיוניים, זאת בדומה למצב הנוהג ברבות 
מהמדינות הדמוקרטיות. במערכת יחסי העבודה הקיימת 

   ".היה לאמץ מודל דומהי בישראל, מוטב

  

ברוב השביתה זכות  ןשכ ,במאמרהרבים דיוקים ה אימילא     
מזכויות היסוד של מהותי המדינות הקפיטליסטיות היא חלק 

בו הלגיטימציה המוענקת העיקר הוא  .האזרח במסגרת החוקה
   עבודה המאורגנת וזכות השביתה.ה ריסוקל

עורך כתב מול קונצנזוס כה רחב נגד זכויות העובדים,     
איפה יו"ר ): "7.6, שי ניב ("דבר ראשון" אתר ההסתדרותיה

הרי את עצמכם? מפלגת העבודה אבי גבאי, אתם שואלים 
הפצצה הכי גדולה שנזרקה השבוע היא זו של ראש הממשלה, 

  ועליה גבאי לא חשב להגיב. 
הראשון ביקש להתרחק אבל מילא גבאי, שמהרגע "    

ת עולמו הם רק מזיקים לתדמית הנקייה שמהוועדים כי בתפי
שאף שלו (גם זה לא ממש עזר לו לפי הסקרים). העניין הוא 

מחברי האופוזיציה לא חשב להשיב אש לדברי נתניהו, אחד 
מזוהים יותר עם העובדים. איפה איציק שמולי? האפילו כאלה 

ראש ממשלה שולח חץ נגד מיכל בירן? איפה יוסי יונה? 
העבודה המאורגנת ותנועת העבודה שותקת. איפה מרצ? 

ציפיות, אבל מה עם אילן גילאון  מהיו"ר זנדברג אין באמת
  ".?? מישהו שמע'האדום'

אבי  ,שמע את יו"ר ההסתדרותמישהו לשאול אם גם ב וטמ   
  .נגד ממשלת הימין ועמדותיהחוצץ  יוצא ,ניסנקורן

  

  אפרים דוידי



  4כנסת/

אלימות  עוד על

  המשטרה בחיפה
  

 18-רשתות החברתיות מהמחאה בחיפה בשהופץ בתיעוד ב    
במאי נגד המצור על עזה, נראה מפקד משטרת חיפה, סנ"צ 

על הקרקע.  שכובאמיר גולדשטיין, בועט פעמיים במפגין 
מדובר באותה הפגנה בה נעצר יו"ר מרכז מוסאוא ג'עפר פרח, 

את הסרטון . ומעצרבמהלך ו כרשוטר אלים שבר את בש
המפליל צילם עובר אורח והפיץ בראשונה בכלי התקשורת 

   פוראת נסאר.כתב חברת החדשות 
בתגובה: "ככל מסר  רג'א זעאתרה, מזכיר חד"ש בחיפה,     

ת חומרת הסקנדל של המשטרה ומתבהרת, מתבררשהתמונה 
בחיפה והאלימות השיטתית נגד מחאה לגיטימית. זו רוח 

מחלחלת מראש הממשלה והשר לביטחון פנים עד ההמפקד 
  לאחרון השוטרים בשטח".

הרשימה המשותפת) קרא  ,ח״כ יוסף ג׳בארין (חד"ש    
בעקבות פרסום סרטון.  להשעות מתפקידו את סנ"צ גלדשטיין

ח"כ ג׳בארין הדגיש כי "הסרטון מוכיח את הברוטאליות בה 
התנהגה המשטרה כלפי המפגינים בחיפה, וכי התנהגות מפקד 

אכן הדג מסריח מהראש. מדובר כי התחנה בחיפה מראה 
ידי השוטרים. בבהפגנה לגיטימית, שדוכאה בכוונה תחילה 

תה המסוכנים ואת כך מתרגמת המשטרה בשטח את דברי ההס
  מפגינים".י כלפ שרי הממשלהשמקדמים לגיטימציה -הדה

ראש עיריית חיפה יונה יהב נפגש עוד לפני פרסום הסרטון,     
, ייהעם סוהיל אסעד, יו"ר סיעת חד"ש בחיפה וסגן ראש העיר

משטרת ישראל כי יהב דרש . בעקבות הפגישה, ועם זעאתרה
תחקור את נסיבות פציעתו של מנהל מרכז מוסאוא, ג'עפר 
פרח. "אני מאמין באמת ובתמים כי לציבור החיפאי מגיעות 

יהב  תשובות ביחס לאלימות שהפעילה המשטרה", כתב
  .במכתב רשמי שמסר לנציגי הסיעה

  
  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

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

  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, 

הרוויח שגרירות 

  הפסיד את העולםו
  

באצטדיון  )9.6(להיערך בשבת היה אמור שמשחק הראווה     
כלי  .תקייםהטדי בירושלים בין נבחרות ארגנטינה לישראל לא 

גל כי הסיבה לביטול היא דיווחו, תקשורת בארגנטינה 
המחאות בעולם ובקשותיהם של שחקנים בכירים בנבחרת 

יאר מסצ'ראנו, שלא לבוא במסי וחנל ארגנטינה, בהם ליאו
   .משחק בירושליםל

), כי 7.6חורחה פאורי, שר החוץ של ארגנטינה הודיע (    
המשחק בוטל עקב העברתו לירושלים, לשם הועברה 

  לאחרונה שגרירות ארה"ב בישראל.
יו"ר הרשימה המשותפת, בעקבות ביטול המשחק, אמר     

"ממשלת נתניהו אולי מרוויחה את :  איימן עודה (חד"ש)ח"כ 
ראווה  משחקיל ן מקוםמפסידה את העולם. איאך טראמפ 

שדורסים את הזכויות של מיליוני פלסטינים. יש רק דרך שעה 
. זה וצודק סיום הכיבוש והסכם שלום אמתי והיא אחת לנצח

  אפשרי".
 ביוני 1-עוד בפנה  ,ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש)לסיעה, חברו     

ישראל וביקש שהנבחרת לא תופיע בלשגריר ארגנטינה 
בירושלים: "הדגשתי שמשחק בצל הרג הפלסטינים בעזה 
 והעברת שגרירות ארה"ב לירושלים שולח לממשלת ישראל

יות העולם מתעלם מההפרות הגסות של זכו , לפיומסר מסוכן
האדם שהיא מבצעת. מסי אינו יכול להפנות עורף לקורבנות 

  הפלסטינים".
הגיש סגן השר מייקל  ,של ח"כ ג'באריןה זו בעקבות קריא    

אורן תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת וקרא לה לנקוט הליך 
  .משמעתי נגד ג'בארין

  

 לא סלימאן: קיש-ח"כ תומא

   למד מהכישלון של ליברמן
  

גנז , ח"כ יואב קיש (הליכוד)יו"ר ועדת הפנים של הכנסת,     
בעקבות  ן חוק מימון מפלגותוקילת הצעת חוק את) 11.6(

. לפי התיקון המוצע, סיעה המורכבת מיותר משתי מחאות
מפלגות או רשימות תוכל לזכות במימון מפלגות רק עבור 

לא ניסו של החוק, למרות ניסוחו ה"כללי"  שתיים מהן.
ת החוק. מטרוכן קיש עצמו להסתיר את  יםכותרות העיתונ

הייתה: "ח"כ יואב קיש ) 6.6( כותרת הדיווח באתר "וואינט"
  .מקדם חוק שיפרק את הרשימה המשותפת"

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ח"כ     
(חד"ש, הרשימה המשותפת) התבטאה  סלימאן-עאידה תומא

"צריך לקרוא לילד בשמו. ראוי בחריפות נגד התיקון המוצע: 
שהצעתו של קיש תכונה 'פירוק הרשימה המשותפת'. היא 

לשורה של חוקים גזעניים שמטרתם לסתום פיות  הוספנ
לפני חמש שנים יזם ליברמן את  :ולהשתיק ציבור שלם

חית אישר בית הנבחרים בכנסת הנוכ ;חסימההעלאת אחוז ה
  ועתה מציע קיש הצעה זו". ;הדחת חברי כנסת מכהנים

סלימאן הוסיפה: "הוכחנו בעבר שניסיונות -תומא    
ההשתקה רק חיזקו אותנו, ונעשה כן שוב.  יואב קיש צריך 
ללמוד מהכישלון של ליברמן להשתיק אותנו, ולדעת שנמשיך 

למען ו דמוקרטיה שאריות המרחב בכל כוחנו להיאבק למען
   שוויון".



 5/פוליטי 
   

  (צילום: לע"מ)                

  בלוף ושמו חופש המימון
  

  בפסטיבל "קולנוע דרום"חשפה שוב רגב  השרה

והיצירה חופש הביטויב לפגוע אנושותכוונתה ת א
  

  נמרוד פלשנברגמאת 
  

לאחרונה התבטאה שרת התרבות, מירי רגב, נגד הקרנת     
קיום -אסופת הסרטים של פרויקט ״מּוּכרות״, שיזם פורום דו

פסטיבל "קולנוע דרום". בסרטים אלה הבנגב במסגרת 
מוכרים את -בדואיות מכפרים בלתי-מתעדות נשים ערביות

  מציאות חייהן. 
נגד הקרנת הסרטים, שלה פייסבוק עמוד הרגב התבטאה ב    

כמו והודיעה כי תנחה את משרדה לבחון אם מדובר בהסתה. 
התבטאות זו הייתה ריקה מתוכן והקרנת הסרטים  בעבר,

התבטאות זו מצטרפת לסדרה  ואולם,התקיימה כמתוכנן. 
שרת התרבות בסערה  השתלחהבהן  התבטאויותארוכה של 

נגד יצירות אמנות או מופעי תרבות בעלי אלמנטים 
על אחת כמה וכמה אם היוצרים הם פלסטינים ; ביקורתיים

  אזרחי ישראל. 
דבר הסתה. תחת תמיד מבחינת רגב, יצירה של ערבים היא     

מרותה, כל יצירת אמנות בהשתתפות או ביצירת פלסטינים 
של הכיבוש הוא רצון במיטוט היא הסתה לשמה, וכל אזכור 

תיאטרון תיאטרון יפו, המדינה. תאמר נאפר, מחמוד דרוויש, 
-הנשים הערביות –וכעת  ,, נורמן עיסאמידאן, עינת ויצמן-אל

נסבלת תחת -בדואיות המתעדות את מציאות חייהן הבלתי
שלטון מפלה וגזעני. הקונצנזוס הלאומני, שרגב מייצרת 

, הוא ליהודים בלבד. אפילו, אפשר בכישרון פוליטי לא מבוטל
  לומר, לציונים בלבד. 

אין חדש בעמדותיה הגזעניות של רגב: זו ממשלת נתניהו     
וזו דרכה. ואולם, נקודה חשובה שיש לשים לב אליה בקמפייני 
ההסתה של רגב היא ההפרדה שעושה השרה בין ״חופש 

  ת, הביטוי״ ל״חופש המימון״. את הראשון רגב לכאורה מקדש

  
  

ואילו את השני היא המציאה ככלי למלחמה בקולות 
  ביקורתיים. 

״מוכרות״, כתבה פרויקט  בענייןבהתבטאותה האחרונה     
רגב כי היא ״פועלת לקדם בחוק חדש את העיקרון של חופש 
המימון, שיאפשר מניעת תמיכה ממופעים חתרניים ומלבים 

  שנאה במוסדות התרבות, המתוקצבים מכספי המדינה״. 
כבר רגילה רגב השרה ספק רב אם חוק זה באמת יקודם (    

קציבי תרבות כיסוי), אך המגמה של הסטת ת ללאלומר דברים 
קיימת שרירה, הרחק מקולות ביקורתיים היא תופעה 

 רגב במשרד התרבותמירי של כהונתה בתקופת ומתמשכת 
  . והספורט

בנקודה זו חשוב להדגיש, כי מניעת המימון משמעה סוף     
היצירה. חירות המימון הסלקטיבית של רגב תוביל להשתקה. 

קהילתית, העוסקת בנושאים חברתיים -יצירה תרבותית
, חד יכולהאינה ת, היא מתגבשומעצימה את הקהילות בהן 

  להתקיים בלא תמיכה ציבורית.  וחלק,
זרים גדולים בתרבות בכלל: נקודה זו נכונה גם למג    

כל אלה אינם  – ניםתזמורות פילהרמוניות, מוזיאונים, תיאטרו
יכולים לשרוד כמוסדות ציבוריים תחת כללי השוק. אולי 

גם קולנוע  כך, לא ולא. –בארה״ב הם יכולים, אך בארץ 
  . על מנת להתקיים תיעודי חייב כסף ציבורי

 לאוהעובדה שהתרבות הישראלית תלויה במימון ציבורי     
עובדה בשל נקודת אור.  היאשוק, הכוחות בבעלי הון וב רק
ושל ממשלת  ,בנטהשר רגב, של השרה מגמותיהם של  ,זו

יותר לתרבות הישראלית.  אפילונתניהו כולה, מסוכנות 
צריך להגיד זאת  .בשירות הימין ״חופש המימון״ הוא בלוף

  .בקול רם



 6בעולם/
  

השמאל המאוחד, אלברטו מנהיג ו ,יאססלפודמוס, פבלו איג מנהיג
  (צילום: מונדו אובברו) גרסון

  

המהפך בספרד שלא 

   הוליד ממשלת שמאל
  

הודח מתפקידו  ,הימני ראש ממשלת ספרדמריאנו ראחוי,      
פרלמנט אמון שנערכה ב-איהצבעת ביוני בעקבות  1-ב

יו"ר המפלגה  פדרו סאנצ'ס,תפס  מקומואת במדריד. 
רקע  לעראחוי הודח  .ממשלה חדשהשהרכיב , הסוציאליסטית

המפלגה , תגלתה במפלגתונפרשיית שחיתות נרחבת ש
של הישירה שלא נמצאו ראיות למעורבותו  למרות. העממית

יח אותו ואת להדרוב בפרלמנט ההצליח  ,בשחיתות ראחוי
   .מיעוט יתה ממשלתי, שההימנית ממשלתו

, לאחר אמוןהסטית הגישה את הצעת אי המפלגה הסוציאלי    
בשורה של  במפלגת הימיןמשפט הרשיע בכירים השבית 

מעשי שוחד, הלבנת כספים והתחמקות מתשלום מס. לפי 
ראשי סניפים ובכירים בדרג השלטון המקומי לקחו החשדות, 

של המפלגה שוחד לכיסם וכן למימון הפעילות הפוליטית 
משך כשלושה עשורים. בשלהם בתמורה להטיית מכרזים 

הדמות  עתה.זה רק והסתיימה  2009-בהפרשה נחשפה 
, גזבר המפלגה, הבכירה ביותר שהורשעה היא לואיס ברסנאס

  ו.מיליון יור 44וקנס של שנות מאסר  33שעליו נגזרו 
וח דף חדש לדמוקרטיה בארצנו", "אנחנו הולכים לפת    

ראחוי הוא ראש ה. סאנצ'ס בפרלמנט אחרי ההצבע הצהיר 
הממשלה הראשון בספרד המודרנית, מאז מותו של הרודן 

 .ודח בהצבעת אי אמוןהש, 1975-פרנסיסקו פרנקו בהפשיסטי 
פלגה הלאומית כשנציגי המהרוב להדחת ראחוי הושג 

  יצטרפו למחנהו של סאנצ'ס. כי בפרלמנט הודיעו  הבאסקית
נוסף  ,הדחת ראחויבו תמכעוד מפלגות בולטות ש    

ת, לניואהיו שתי מפלגות קט ,קיםסוציאליסטים והבאסל
המפלגה הקומוניסטית של השמאל המאוחד קואליציית 

חברי  180הושג רוב של בסך הכול, . פודמוס השמאליתו
    .שהתנגדו לה 169, לעומת בעד הצעת אי האמון פרלמנט

  11( נשי רוב  ובהאת ממשלתו סאנצ'ס מינה ע שעבר שבוב    

   

הדמוקרטי ן לראשונה בעיד זאת ;)בסה"כ 17מתוך שרות 
ש ראשל המדינה. בין היתר, מונו נשים לתפקיד סגנית 

ושרת המשפטים. "זו שרת האוצר  ,הממשלה, שרת הכלכלה
התומכת בשוויון מגדרי, בשוויון גילי, פתוחה  ממשלה

  .לעולם אך מעוגנת באיחוד האירופי", אמר
השמחה הייתה  ,ואולםלכאורה, סיבה למסיבה. זו,     

יות לתחומים הכלכליים, קלבידיו . השרות האחראמוקדמת
ליברליות מובהקות. שר -הן בעלות עמדות ניאו ,מונרטוו

דד מצמשורות הימין ומגיע מרלסקה -הפנים פרננדו גרנדה
הכוחני בכל הנוגע לטיפול הקודמת בעמדות הממשלה 

  . עתה הנמשך עד, במשבר בחבל קטלוניה
נשארת", הגיב בטון מריר  ו"ראחוי הלך, אבל מדיניות    

ומראשי המאוחד השמאל קואליציית אלברטו גרסון, יו"ר 
 ניסטית. חברו לסיעה המשותפת בפרלמנטהמפלגה הקומו
אמר לעיתון "אל פאיס"  ,יאסס, פבלו איגלומראשי פודמוס

בקשר עמנו בפרלמנט כמעט מדי נמצא ): "סנאצ'ס 7.6(
לפני כשבוע. מאז לא  קרהשעה עד לנפילתו של ראחוי. זה 

שמענו ממנו. הצענו להקים ממשלת שמאל יחד עם השמאל 
בין היתר, כדי להעניק לממשלה את הרוב  .המאוחד

ממשלת סאנצ'ס נשענת על כרעי  ,ש. הריהדרוהפרלמנטרי 
עלולה לסיים את דרכה בלבד, ומושבים  84 –תרנגולת 

שום . לא קיבלנו ספורים ך שבועות או חודשיםמהלב
    התייחסות". 

"בעקבות הרכב הממשלה ועמדותיה הוסיף:  איגלסיאס    
דומה כי  ,הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות של חבריה

לעבר מפלגות הימין. חבל לפזול להתמרכז ואף מנסה סאנצ'ס 
היה להקים ממשלת שמאל בעלת מצע מתקדם אפשר  .כך שזה

ליברלית, תוספות -מדיניות הצנע הניאועצירה של הכולל 
  .מאבק באבטלה החריפה"ו לקצבאות ולשכר המינימום

החשש בקרב פעילי השמאל העקבי ונציגיהם מתגבר     
קיים שהתמנסה לשחזר את המשטר  סאנצ'סכי , בפרלמנט

 מפלגתי-משטר פוליטי דו -בספרד לאחר מותו של פרנקו 
לא ממש אך מרכז (-מפלגה שמאל ):"אמריקאי" כדבריהם(

  שמרני. -ת ימיןג) ומפל...רחוקה ממנו
בו  תתמודדמספרד  .יותר כעת מורכבת הרבההמציאות     

חוסר  ;קפיטליסטי-כלכלימשבר משברים: כמה זמנית עם 
אמון גובר במוסדות המדינה (בייחוד בגלל מעשי השחיתות 

שאלת קטלוניה שטרם  ;)היוצאת הממשלהשל הממושכים 
-וההשלכות הקשות של מדיניות ניאו ;מצאה את פתרונה

הממשלות  בה ושהחלו(ליברלית הנמשכת כשני עשורים 
  .  יסטיות)הסוציאל

שעד לפני כמה  ,ליברלית במפלגה-אימוץ המדיניות הניאו    
עשורים הגדירה את עצמה מרקסיסטית וששמה הרשמי 

הספרדית", גרם  ת"המפלגה הסוציאליסטית הפועלי
להיחלשותה ואף למשבר מנהיגות ממושך. סאנצ'ס עצמו 
נאלץ להתפטר לפני שנתיים מתפקידו כיו"ר בגלל חילוקי 

ראשי של  . "הברונים" הוא כינוייםהדעות בקרב "הברונים"
  המנהלים בפועל את ענייניה. המפלגה

להיערך בהקדם, עשויות  כלליותבחירות כי  מעריךגרסון     
 ערוך, יכהכנה לאתגר. )2020(בחוק  הקבועעוד לפני המועד 

אלף חבריו (שנרשמו  100-השמאל המאוחד משאל בקרב כ
חבר מדי דמי משלמים הבסניפי המפלגה ברחבי ספרד ו

המשך בכים מותאם הם , כדי להשיב לשאלה ,חודש)
שותפות עם פודמוס במסגרת הסיעה המשותפת בפרלמנט ב

אזוריות ולפרלמנט הה לבחירות המוניציפליות, תהרחבבואף 
האירופי. המפלגה הקומוניסטית קראה לחבריה ואוהדיה, 

  הפעילים בשורות השמאל המאוחד, להצביע בעד ההצעה.
  

  א"ד
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  עמאן לפני שבועייםמפגינים ב
  

  שככו ירדןהמחאות ב

   נשארהמשבר 
  

בינתיים, בדגש על ארעיות המצב,  .משברל קלעהירדן נ    
 בחודשיםפסקו ההפגנות והשביתה הכללית שהתלקחו 

הבטחתו ו ,רזאז-האחרונים. מינוי ראש ממשלה חדש, עמר א
 יםפותר םאינ ,העלאת מסים ומחירים בדברלבטל את החקיקה 
  שום בעיה אמתית. 

של עבדאללה מוכר תרגיל הסחה  אהוהחלפת ראש ממשלה     
השני במצבי משבר: שחרור הכעס והסטתו מהמלך, תוך 

 הוא בוגר החדשרה"מ הטלת האחריות על שעיר לעזאזל. 
MIT עבד בבנק בעברו,  .(כמו ביבי) ובעל דוקטורט מהרווארד

לנהל את מתאים ש הוא מונה כמיחינוך.  שרוכיהן כהעולמי 
הוא חלק , מפני שהמוסדות הבינלאומיים הנושיםמול המגעים 

מסוגלים לייצג את תושבי וממשלתו האם הוא אך מממסד זה. 
  חסרי אזרחות? פליטיםמיליוני גם  כעתכוללים ה ,ירדן

ירדן הוקמה בידי הבריטים אחרי מלה"ע הראשונה כדי     
שאיבדה את  ,לתגמל את בעלת בריתה, השושלת ההאשמית

סעוד. -לשושלת אבןהמלוכה בחג'אז (סעודיה דהיום) כס 
במצרים, בעיראק ובירדן  אז האימפריאליזם הבריטי שלט

עבדאללה היה המלך . ובאמצעות מלך ערבי שסר למרות
שותף בחיסול החלטת החלוקה של פלשתינה המנדטורית 

, איבד חוסיין 1967-ובאי הקמתה של מדינה פלסטינית. ב
שלוש שנים . את הגדה המערבית בעקבות הכיבוש יורשו,

מירדן  ותוסילק א, ות את אש"ףואכזריבלאחר מכן דיכא 
ירדן חתמה על הסכמי שלום עם ישראל  .(ספטמבר השחור)

ק"מ: מאילת ועד  500-עמה גבול ארוך של כ וחולקת, 1994-ב
עבדאללה גם זכה בהכרה ישראלית כאפוטרופוס  חמת גדר.

אקצא בירושלים, במקום הפלסטינים. בין ישראל -על אל
 ,מערבי-לירדן קיימות מחלוקות, אך שתיהן במחנה הפרו

  ל הפלסטינים וגורמים רדיקליים באזור.מומשתפות פעולה ו
לתחנת איסוף של פליטי , מיקומהבשל  ,ירדן הפכה    

ליון תושבים, ימ 9.5-כיום כישנם המלחמות האזוריות. בירדן 
פליטים  נייליומ 3-כ :במחנות באזור עמאןחיים מחציתם 

 נימיליו 3-, וכרובם בעלי אזרחות ירדנית ,פלסטינים
ארצות ממצרים וממתימן,  ,ק, מסוריהאמעיר פליטים
. אך מנועי חזרה לארצותיהם אזרחי ירדןשאינם  ,נוספות

צבאו הפכו ואת עיקר ו את משען המלך ושהי הבדואים,
  מיעוט. מזמן 

, ירדן :מתדרדרחברתי במדינה -המצב הכלכלי    
 , מתקיימתמיםוחסרת משאבים עצמאית לכאורה, 

. חובות מערביות וממדינות המפרץממדינות  מתרומות
היקף התרומות . נשחקת ויכולת פרעונם המדינה תופחים

 נושקת לשליש),בקרב צעירים ( האבטלה גדולה ;ןקט
 40 לעומד ע ההחוב הציבורי של .פושה בכולוהשחיתות 

ודרישות קרן המטבע  ,מהתל"ג) 95%מיליארד דולר (
 :הן ,ליון דולרימ 700לוותה ירדן ממנה הבינלאומית, 

 ת מסיםיגביו הקטנת הוצאות הממשלה צנע, מדיניות
  .מרובה

בינואר השנה לאחר שהממשלה  החלוהמהומות     
לראשונה וגבתה  ,את רמות מס ההכנסה הנמוכותאיחדה 

. כמו בעברמנהגה  לעומת ה יותרהכנסה נמוכמבעלי מס 
 על והטילה מס לקמחהסבסוד  ביטלה הממשלה את ,כן
חברי הבית  130-מ 90-כנגד התקנות יצאו  .טבקעל דלק ו

מחברי ים בידי האזרחים, בשונה נבחרההתחתון בפרלמנט (
גם איגודים מקצועיים  ומנה המלך) כמאותם מהבית העליון ש

מהנדסים ה ,רופאיםאיגודי הפשיים (ומקצועות חובעלי 
 סורים ועיראקיםהפעם השתתפו גם פליטים . דין)ה ועורכי

  בהפגנות. 
מדינות המפרץ החליטו, בינתיים, להעניק לירדן עוד כשני     

כלל לא בטוח שתוכל להמשיך אולם מיליארדי דולר, 
   .שהכרנו אותה עד כה ולהתקיים כפי

כוחות המערביים עבור הירדן ממלאת תפקיד אסטרטגי     
חיל האוויר הישראלי מתאמן יחד עם חיל האוויר  אזור:ב

. במתחם אימונים מדברי במדינהשוהים כוחות נאט"ו ו הירדני
י השולט במרחב אקוד האמריקימרכז הפ גם יםבירדן נמצא

אינם מאפשרים ש של ארה"ב, וכוחות עיראק-סוריה-ירדן
לכוחות אסד להתקרב לגבול הדרומי של סוריה. כוחות 

שבו שולטים עדיין , אדרעהסורי ב ירדניים נמצאים גם בגבול
  .יםסלפיסטיכוחות במורדים סורים ומיליציות הקשורות 

תוכל לבודד את עצמה  שלעדה, אשליבישראל חיה     
אינם נוגעים למרבית עזה שאירועי כשם  מהמזרח התיכון.

לנעשה בירדן. מעטים בשלטון  אדישים גם םהכך  ,הישראלים
המלך שכן , של ישראל מבינים שירדן היא בולמת הזעזועים

מקיים מדינת חיץ ידידותית לישראל. כוחות מתונים בישראל 
שהיה שגריר בירדן) קוראים לסייע , (למשל ד"ר עודד עירן

בתנועת  אף, והישראלי בימיןואולם, חוגים  .זו למלך בעת צרה
 יתהעבודה, מייחלים לקריסת ירדן ורואים בה פתרון לבעי

 :באמרה יאל שרוןהפליטים הפלסטינית. את סיסמתם טבע אר
  ."ירדן היא פלסטין"

הם מחכים לשעת  .צוניים יותריישנם בישראל אף חוגים ק    
כושר בינלאומית לספח את הגדה המערבית ולדחוף מזרחה, 

 ה הפלסטינית.יבטיהור אתני גדול, חלק נוסף של האוכלוסי
חלופה ימנית רדיקלית הם ירדן , טיהור אתני וגירוש לפוחיס

תוהו ובוהו  מיטקריסת ירדן ת פוח ואפרטהייד.יס לשיותר 
להתבססות כוחות דתיים  לביומצב זה י ימשך זמן רב.יש
יפתח חזית נוספת ן. הדבר בירד ,יםים ושיעיסוני צוניים,יק

גם במזרח. אם , כי אם בסוריהולא רק בעזה, בלבנון : לישראל
היא מחר  ,בסוריהנית איראנוכחות כיום חוששת ישראל מ

שאר יגם בירדן. כמה זמן תוכל ישראל להכזו עלולה למצוא 
  וילה בג'ונגל הבוער סביבה? 

  

  אבישי ארליך



         8/תרבות
   

 

  הרבה יותר מכדורגל
  

שיחה עם לי אור שלגי, ממייסדי להקת לאה קטמין 

  מעבדת שירים מיציעי הפועל תל אביבההמבצעת ו
  

ארגון אולטרס הפועל ב םאת להקת לאה קטמין הקימו חברי    
במאי באותה שנה,  1-. הלהקה הופיעה לראשונה ב2013-ב

ומבצעת עיבודים בסגנונות 
מוזיקליים שונים לשירים 
ביציעי הכדורגל והכדורסל 

אך סיפורו של  .של הקבוצה
הפרויקט התרבותי הזה החל 

   שנים קודם לכן.
באחרונה השיקה הלהקה     

את אלבומה השלישי "לכל 
י בפנמקום שתלכי" בהופעה 

מאות במועדון "הוואנה" 
  בתל אביב. 

, אור שלגי לישוחחתי עם     
הרעיוני ממייסדי הפרויקט 

של לאה קטמין, על והתרבותי 
ההיסטוריה הקצרה של לאה 

האהדה קטמין ועל תרבות 
מתפשרת שזו מנסה -הבלתי
  .לפתח

  

  הכול התחיל?מאיפה 
בוויכוח הישן של מה קודם     

למה, המהות או הקיום, אני 
יכול להגיד שמהות הלהקה 
קדמה לקיומה. הלהקה נולדה 

 כמהמתוך פרויקט קודם. יחד עם אוהד אחר, תכננו להקליט 
מהשירים ביציע ולהפיץ אותם. אפשר לקרוא לזה חומר חינוכי 
או התניה תרבותית, רצינו שאנשים ילמדו לשיר את השירים 

מבחינת מילים  .כמו שצריך. זה בא ממקום של פרפקציוניזם
אנשים טעו בשירת השירים ביציע. כדי לעזור להם  ,וטיימינג

נית, לא צריך להקליט את השירים. זו הייתה המטרה הראשו
  להקה והופעות. 

, 2009או  2008בדרך, ועכשיו אני הולך איתך לאזור     
כשהפועל אוסישקין ת"א [קבוצת הכדורסל בבעלות 
האוהדים] עלתה מליגה ב' לליגה א', כמה חברים ואני אמרנו 
שנקליט את מה שמכונה המנון האוהדים, 'לעולם לא תצעדי 

האמיני יום יבוא'. לבד', המושר על בסיס על בסיס השיר '
את הקלטנו אותו ביום עבודה אחד, הדפסנו וכרכנו. הוצאנו 

עדיין יש דיסקים. זו הייתה מציאות  2008 שנתב. דיסקה
לאור דיסק עם שיר אחד, בלי להקה  נווצאהקודמת. אנחנו 

ההבנה  העדיין. סביב ההקלטה וההפצה של הדיסק  חלחל
. אז הבנו שאפשר שיש כאן פרויקט גדול יותר מכפי שחשבנו

  לייצר כאן משהו ענק. 
  

  ומתי נולדה הלהקה במבנה הנוכחי?
  שנים,  בן חמש  פרויקט  סיימתי בעבודה  . 2012 ייתהה השנה 

  

ולקחתי פסק זמן לשם ההקלטות. חזרתי לאולפן של נטע גופן, 
המפיק המוזיקלי של הפרויקט, וביחד הרכבנו רשימה של 

שירים בעלי  עשריםכ
פוטנציאל לעיבוד. 

הם רוב השירים ביציע 
קצרים מבחינת שירים 

מורכבים רק והמבנה, 
מפזמונים או מבית 

  אחד ומפזמון. 
משירים לעשות     

זה כמו  ,אלבוםכאלה 
להזריק מים לבשר 
באטליז. השתמשנו 

 היציעיםבשירים מ
שנכתבו על בסיס 

בלבד לחנים מוכרים 
והתלבשנו עליהם: 
מכוורת ועד מייקל 
ג'קסון; מסלין דיון 
ועד פט שופ בויז. 
התחלנו לאתר נגנים, 

כמה והקלטנו במשך 
עדיין  ,אזגם חודשים. 
  להקה.  לא הייתה

אפשר לקרוא מתי     
רק ? להקה נול

, איתנו אנשים מהיציע לשיר ולהקליט יןהזמהתחלנו לשכ
מעורבים בפרויקט. אנחנו כבר בסוף  עשרהמנתה והחבורה 

יותר בידיים שיש לנו , הבנו . מפה לשם2013תחילת בו 2012
יש כאן משהו עם חיים משל עצמו. זה קרה  .'סתם אלבום'מ

היה לנו אייקון, היה לנו שם, ספורים מהר מאוד, ותוך שבועות 
  והיה לנו פרופיל בפייסבוק.

  

 ואיך נולדו השם והדמות של לאה?
השם נולד, כמו בהרבה מקרים דומים, בהפסקה     
בקונטרול, שותים ומעשנים, מעלים יושבים קלטות. המה

העיתון של המפלגה הקומוניסטית,  אני מדבר עםרעיונות. 
תקשורת המיינסטרים כמובן שלא הייתי מדבר. זו עם נכון? 

שנים  6עברו  .בריאיון זה הסיבה היחידה שאני משתף פעולה
מאז יצאנו לדרך. בהופעה הראשונה שעשינו הלכנו פעם אחת 

  לתקשורת, וזו הייתה הפעם האחרונה. 
אבל לענייננו, השם נולד בין הקלטה לחזרה, בין שיר לשיר,     

כמשחק מילים. קטמין זה דבר שנהוג מאוד ונחמד לדבר עליו. 
ם. לא ברגע שהשם נאמר, הבנו שפגענו בול ושאנחנו מרוצי
  רק מהשם הקליט, אלא מכך שיש דמות ושיש אייקון. 

  

<<<<<<<<<<<<        
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, ויש לה קול אישיות, שלא לומר אושיהאז לאה היא 

  של מי? םקול ופרופיל פייסבוק משלה. אבל היא
הקול של המעגל השני של אולטרס היא הייתי אומר שלאה     

הפועל לשכבות, לאה  הפועל. אם אני יכול לפרק את אולטרס
  השני. הקרבה נמצאת במעגל 

ת מנהיגאיננה . לאה ים של הארגוןמהמובילה נאינהיא     
אבל היא באה לכל המשחקים, יותר מהאוהד  ,אוהדים

עוקבים לאג'נדה של  300-כמעגל של  יש הממוצע. אם, נניח,
-ל 163 מספר איפשהו ביןבקרבתה אולטרס הפועל אז היא 

, מגויסת מאוד, 20-, יותר מ30-. היא צעירה, בת פחות מ244
באה לכל משחק. לא בטוח שיותר מזה. אבל היא חיה את זה, 

  חלק חשוב מאוד בזהות שלה.הפועל תל אביב היא 
  

פנימה או גם החוצה? היא מצפה רק והיא פונה 

  שלהופעות יגיעו אנשים ממעגלים רחוקים יותר?
. לא בקביעות נת שאנחנו מתמודדים איתה זו שאלה מצוי    

אותה תשובה. כיוון שאני גם  –נותנים שאנו תמיד התשובה 
, אפשר לומר שיש וההופעות האירועים תמעורב בהפק

  . ינצח י והיבטרגעלתשובה הזו היבט 
עשינו "ציין: הרבה רגעים שאפשר להצביע עליהם ול יש    

וכן הלאה.  "החדשבחנוכת האולם הופענו ", "הופעה בבארבי
 הודותאבל לא הופענו כי מישהו חלם עלינו בלילה, אלא 

כלפי הנצח, בהסתכלות . אז ארוכה עבודהלרציפות ול
התשובה היא שאכן, לאה רוצה לדבר ולפנות לכולם. לא תמיד 
זה מתאפשר, מכל מיני סיבות. אבל גם כאשר היא פונה לכלל, 

אולטרס הפועל, ולא האג'נדה של לאה סמוכה וקרובה לזו של 
  . עמה מזדהיםתמיד בקרב הקהל שלנו בטוח שכולם 

שואלים אותי, למשל, אם להופעות אפשר להביא את     
הילדים. אני אמנם לא פונה לגופים מסחריים למטרות קידום 

מועדוני הכדורגל של  פיםופרסום, אבל חשוב לי שהד
מול את עניין ההופעה  מוברשתות החברתיות יקדוהכדורסל 
כתנאי לפרסום, אם יהיו שם  ,שאלו אותיבמועדון האוהדים. 

שירים ואירועים שנויים במחלוקת. התשובה שלי היא שלא. 
, תגיד לי היו שם אירועים שנויים במחלוקת? אתה היית שם

  .היו אני חושב שלא אתה.
הפרויקט של אנחנו רוצים שאוהדי הפועל יגיעו בהמוניהם,     

זמר להיות הזה הוא שירות לציבור. אין לי עניין לאה קטמין 
תרבות -או להופיע. יש לי עניין רק בדבר אחד: לייצר תת

הרבה מעבר תכלול ושהיא שנקראת אהדת הפועל תל אביב,  
של הקבוצה, מתחם האימונים  קןלמשחק עצמו. אם תלך למת

ב, תראה כתובות וחודוריעקב בוולפסון ע"ש האימונים 
 כפיממש מקומות. בכל מיני  "מכדורגלהרבה יותר "

, של הפועל ת"א שהאוהדים הם בעלי הבית בקבוצת הכדורסל
הפרויקט של לאה הוא קניין רוחני של אוהדי הפועל תל כך 

לא של אבא שלי. אני לא מחפש להיות ושלי  אינואביב. הוא 
יאופיין באהדה  פרויקטקיצוני, אבל אני כן רוצה שה

פתוח לכל מי שהפועל ויהיה משמעותית של הפועל תל אביב, 
  מהזהות שלו.ולוקחת חלק גדול מהיום שלו, מהזמן שלו "א ת
  

בכלי הפועל ספגו אולטרס  החולפתבשנה 

 ושגם חלחל  ,השמצה אחרי השמצההתקשורת 

  .ובקרב הקהל עצמו עמוק בקרב המשטרה
טוב, זה כי יש גוף תקשורת אחד מרכזי שהוא איננו גוף     

תקשורת באמת, אלא חלק מקונגלומרט מסחרי. אני מדבר 
  כמובן על ערוץ הספורט, שהחליט להילחם בהפועל תל אביב 

  רובם ככולם  –יתר כלי התקשורת  ,דרך האוהדים שלה. לצערי

  
מיישרים קו. אנחנו מדברים על התקשורת כאילו  – פרטיים

היא גוף ציבורי, אבל ידוע לכולם, בטח לקוראיך, שרוב כלי 
התקשורת הם בעלי אג'נדות פרטיות. והכול תחת מעטה, 

  כאילו מדובר בעניין ציבורי. 
אולטרס הפועל נמצא על הכוונת בתקופה ארגון הסיבה ש    

המלך ש גדולבקול  צועקיותר מתמיד, היא שהוא , האחרונה
שנים כמה וכמה הוא עירום. באופן אישי, אני עושה את זה 

 ,ערוץ הספורטהקונגלומרט, של סביב הזרוע התקשורתית 
. זה לא תמיד מצליח, לצערי. הצד תפקידובניסיון לחשוף את 

אבק נגד האוהדים. זו מחזיר מעל שמריו ו טהשני גם לא שוק
  שלנו.למלחמה תגובת נגד 

  
ואני חושב שהרגע שהייתה מצוינת, בהופעה, הייתי 

היה השיר "תלמדו אותנו איך ביותר עצמתי ה

להתנהג". כמה מאות צועקים מדם לבם נגד מי 

שמנסה לחנך אותם, בין אם זו התקשורת, בין  אם זו 

הנהלת הקבוצה, או המשטרה, מוסדות הספורט 

  הממלכתיים, ואפילו אוהדים אחרים בתוך הקהל.
יש כאן מסר משמעותי, ואני שמח ששמים לב אליו. בעניין     

זה שיח  כייו שאנחנו מדברים עלוזה טוב הוויכוח הפנימי, 
לאט -לאט ,בתוך הקהל של הפועלגם מספיק נשמע שלא 

היא התרסה נגד ערוץ הספורט נכונה. המחלחלת ההבנה ש
  גם במעגלים הרחבים של אוהדי הפועל ת"א. מחלחלת 

צריך להשתחרר מכל כך הרבה הנחות כי  ,זמןזה לקח     
קודמות. אני מרגיש נוח בפלטפורמה זו לדבר במושגים 

להסביר מול אפילו והכרה. קשה לנו  הוויהמרקסיסטיים של 
הבנה והסכמה בקרב  ןניש שראכמה אנחנו מתמודדים. גם 

האמצעים. לגבי פנימי בתוך הקהל ויכוח מתעורר הקהל, 
שואלים למה צריך לירוק על צלם, או למה רבים בקהל למשל, 

צריך לזרוק בקבוק על הפרקט. האירועים הללו היו בודדים 
מאות אנשים שזורקים בקבוקים או בונקודתיים. לא מדובר 

מאות אנשים שמתריסים נגד ערוץ ביורקים על צלמים. מדובר 
שלו עם קבוצת מכבי ת"א, העסקיים , נגד הקשרים הספורט

  נגד השיטה.  מתית שלנו בו.נגד ההצגה המג
[שיר  "תלמדו אותנו איך להתנהג", או "לא תשברו אותנו"    

, הם ביטוי למסר שלנו לשיטה: אנחנו מבינים אחר באלבום]
היטב את חוקי המשחק, אנחנו מסרבים לקבל אותם, ואנחנו 
, מוכנים להיאבק כדי לשנות את הכללים. יש לנו בעיה פנימית

אנו נוקטים כדי לקדם שבהם השיטות וממהאמצעים  כמהכי 
 רוב הגדולאת האג'נדה לא מקובלים על הכלל, על אף שה

  את האג'נדה עצמה.   מקבל
ההופעות הופעות.  10 קיימנושנים שש מבפחות אם לסכם,     

יש של אהקבועה , וזו איננה העבודה ץמאמ המוןגובות 
של האלבום השקה . ההופעה האחרונה הייתה מאיתנו

   עד כה. שירים 40-הקלטנו יותר מ מצטברהשלישי, וב
ככל  , שיוקדשלעבוד על האלבום הרביעימתחילים אנחנו     

 הדיסקוגרפיה שלנואת  תבחן הנראה לשירי ילדים. אם
בשני.  , התחלנו חזק באלבום הראשון, והגברנולאורכה

מושפע מוזיקה נעימה,  :"צ'יל"מעין באלבום האחרון ירדנו ל
  רגאיי. מיותר 

התרבות של אהדת הקבוצה תוכל  ,עם אלבום שירי ילדים    
שלי, האישיים הילדים . למגרשים לבוא לידי ביטוי גם מחוץ

בדרך לגן ובדרך  אלהיש דבר כזה, שומעים את השירים ה
להגיד שתרבות היא חינוך, אפשר חזרה הביתה. לא יודע אם 

שחינוך הוא תרבות, או שספורט הוא תרבות, אבל יש פה או 
  המסרים. גם ברמתאקט לימודי וחינוכי. זה מכוון לשם, 



    במאבק
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עיריית תל  פי הערכותאלף איש השתתפו, ל 250-כ    
. המצעד נערך בעיר 20-הגאווה הבמצעד  ,יפו-אביב

שנה לביטול  30-שנות מצעדי גאווה בעיר ו 20לציון 
חברות  במצעדהשתתפו  .החוק האוסר על משכב זכר

, תומכים יהם, בני משפחותקהילת הלהט"ב וחברי
  .ותומכות

פעילי בנק"י (ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי)     
שנשאו את נטלו חלק במצעד וחילקו פלאיירים 

"אוחצ', נמאס!". בפלאיירים נכתב: "נמאס  הכותרת
ששר החינוך בנט מפיץ שנאה נגד הקהילה שלנו בזמן 

נושר מהמערכת ונפלט לרחוב; נמאס  שנוער להט"בי
כחלק שמירי רגב ואמיר אוחנה מציגים עצמם 

מהקהילה אבל בולמים חקיקה בעדה; נמאס 
במצעד הגאווה שעה שהשב"כ סוחט  שמנפנפים

  ."הומואים פלסטינים ומאיים להוציאם מהארון
עוד נכתב: "המאבק הלהט"בי הוא חלק מהמאבק לצדק     

הילות בארץ. רק כשנצא מתל אביב חברתי ולשוויון לכל הק
וניאבק יחד, יהודים וערבים, פריפריה ומרכז, נוכל להשיג 

  שוויון אמתי". 
) התקיימה אסיפה ציבורית של סניפי 12.6ביום שלישי (    

, בהשתתפות אורי וולטמן ופאדי תל אביבבחד"ש ובנק"י 
יהודי -מאבק ערביהמאבק הלהט"בי כ"דעים, תחת הכותרת 

  יסטי".וסוציאל
המצעד משך דקות  תנועתאת חסמו כמה עשרות פעילות     

עושה שימוש בקהילה הגאה ה, הממשלהנגד מחו  הן .מספר
. כיבוש ומצור ,אפליה, גזענותמדיניות של להסתיר כדי 

ו שהפעילות חסמו את דרכן של המשאיות בעזרת גדר שפר
לאחר שמשטרה הגיעה למקום והכריזה על  .הטיילתלרוחב 

  התפנו המפגינות מהמקום. חוקית, -ההפגנה כבלתי
 נכתב:במסר שחילקו הפעילות למשתתפי המצעד     

הממשלה מנצלת את קהילת הלהט"ב כדי ליצור לעצמה "
שהיא מפרה את זכויותיהם של שעה תדמית ליברלית, 

הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית. בעוד בתל אביב מתקיימת 
להפגין  יםמבקשההפגנה ענקית למען זכויות ושוויון, -חגיגה

  הם".את חיינים בעזה מסכ םעל חירות
 

  חברי מק"י וחד"ש בחיפה 
  למנהיג הקומוניסטי הוותיק 120מאחלים עד 

  גונןבנימין 
  90הגיעו לגיל  רגלל

  

  סיעת חד"ש בהסתדרות
  מברכת את חבר הנהגת ההסתדרות 

  ויו"ר הסיעה לשעבר

  בנימין גונן
  90הגיעו לגיל ב

  (צילום: אורן זיו/אקטיבסטילס)

הפגנת סולידריות עם עובדי 

  הסינמטק בפתיחת פסטיבל
פעילי פורום העובדים של חד"ש ) השתתפו 10.6השבוע (    

 ,סטודנטים לקולנוע ופעילים נוספיםיחד עם , בת"א וביפו
אביב בעת פתיחת -סולידריות עם עובדי סינמטק תלבהפגנת 

  בגן הפסגה ביפו.  פסטיבל סרטי הסטודנטים
עובדי בין שבועיים של סכסוך עבודה תמו ) 12.6ביום ג' (    

אם לא תירשם התקדמות במשא . הנהלת המוסדלהסינמטק 
הוועד, ממסר  נומתן לחתימת הסכם קיבוצי בימים הקרובים, 

בנושא המאבק . עוד בשביתהלפתוח העובדים עשויים 
   של "זו הדרך". 22ר' גיליון  -בסינמטק 

  

  גדה השמאליתה גלריית   

  תערוכה של יואב פתיחת "בורות": 

  אפרתי וחגית אונמני רובינשטיין
  מנהל אמנותי: אורי נתן ;לריסה מילראוצרת: 

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, ביוני 14 פתיחה חגיגית: יום ה',

   , 17:00 - 14:00 שעותב ב'הגלריה פעילה בימי 

  14:00 - 11:00 שעותב ושבת ו'ובימי 
  

  13גדה שירה ב
בהשתתפות: קובי אור, דיתי אלון, מור בוחניק, אנט בונו, חגית בת 

  כדיה זינו, מאיה מאירי, יהודה עתי, אור ריבר, דפנה שחוריאליעזר, 

        , תל אביב70, אחד העם 21:00, ביוני 18 ',ביום 
 

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

   ערה לפידלערב מחווה 
  וחבריה יישאו דברים לזכרה  במסגרת האירוע יוקרנו שניים מסרטיה

        , תל אביב70, אחד העם 20:00, ביוני 16, מוצ"ש


