
  

 

  ח'אן הכפר הפלסטיני   השבוע לתושבי חולקוצווי גירוש 

      יישרו קו עם הכיבוששוב שופטי בג"ץ לאחר ש אחמר-אל
  

) לתושבי 23.9הִמנהל האזרחי חילק השבוע (    
אחמר צווים הדורשים את פינויים תוך -אן אל'ח

, האזרחי . לפי המנהלבאוקטובר) 1(עד  שבוע
להתיר  בג"ץלהחלטת הצווים נמסרו בהמשך 

את הגירוש ובהתאם לדרישת האחרון לספק 
. לתושבים הודעה מוקדמת על כוונות הפינוי

ינם מתכננים תושבי הכפר אלמרות זאת, 
על  ום אף הודיעכמה מהלהתפנות בעצמם, ו

  .ולשוב למקום לאחר הריסת םכוונת
כפי שהיטיבה לתאר עמירה הס ("הארץ",     

בהחלטתם לאשר את הרס כפר הג'האלין  ,)6.9
למדינה שופטי בג"ץ  סיפקואן אל־אחמר 'בח

 20-כהמוני של וטרנספר מסע הרס לאור ירוק 
  אזור. ב קהילות בדואיות אחרות

עמותת הימין  תכנית הנישול שהובילו    
"רגבים", מתנחלי כפר אדומים ומעלה אדומים וכן ועדת 
המשנה לענייני התיישבות ביהודה ושומרון (בראשות ח"כ 

: המוטי יוגב מהבית היהודי) בשנים האחרונות השתלמ
כמו  ."פולשות"הוגדרו רשמית כהקהילות הבדואיות באזור 

מחבלות בהרחבת כ וגדרוהבמקרים אחרים, הקהילות 
האנושי הנעשה  פשעה הוקעת .לגרשן הוחלטו ההתנחלויות

של עשרות משפחות,  ןפשע גירוש –אחמר -כעת בח'אן אל
בששת העשורים האחרונים  ן, ממקום מושבהןלרבות ילדי

אזור של מזבלה, הוא התגובה הראשונה המתבקשת, אך ל
בגירוש הגלום נגד העוול הפוליטי ם ג זועקים חמסנו א

החיסול של פתרון שתי המדינות,  עוד שלב במדיניות :הכפר
האסון פלסטיני הצודק, לטובת -פתרון השלום הישראלי

-בנט-סיפוח השטחים הכבושים. ממשלת ביבי הצפוי של
את הרחבת ההתנחלויות בין ירושלים מקדמת ליברמן 

למנוע הקמת  כדית לבתר את הגדה המערביוחותרת  ליריחו
מדיניות של טרנספר מסכנת  .מדינה פלסטינית בצד ישראל

אזרחי ישראל,  את עתיד הפלסטינים בשטחים, אך גם את
  . שלום צודק ויציבלפתרון את הסיכוי  שכן היא רומסת

אחמר עוד לא הסתיים. מוקדם יותר -המאבק על ח'אן אל    
  שנתלוו אליהם), הקימו תושבי הכפר ופעילים 13.9החודש (

  (צילום: אקטיבסטילס) 13.9אחמר, -עימותים בח'אן אל
  

אחמר". מאחז -מאחז מזרחית לכפר, אותו כינו "ואד אל
המחאה נהרס לאחר עימותים בין כוחות הצבא לתושבי הכפר 

אחמר -והפעילים, אך המאמצים לשמירה על ח'אן אל
פעילים (פלסטינים,  100-כנמשכים. מדי לילה מתכנסים 

כפר. כשילדי הכפר מתעוררים בשראלים ובינלאומיים) ולנים י
בבוקר וצועדים לבית הספר (המיועד להריסה אף הוא), 

  . באותו ערבעוזבים הפעילים ושבים 
חברות הן נוסף לכך, שמונה מדינות אירופיות, חמש מ    
בסוף השבוע האחרון מועצת הביטחון של האו"ם, קראו ב
 .להרוס את הכפר הפלסטיניישראל לא ממשלת ל) 21.9(

 תפלסטינירשות הכי ה הודיעמזכ"ל אש"ף, סאיב עריקאת, 
גיש תביעה בגין פשעי מלחמה בבית הדין הפלילי הבינלאומי ת

  .בעקבות הגירוש נגד ישראל
אמנם תם, ושופטי בג"ץ בישראל המאבק בזירה המשפטית     

הוכיחו פעם נוספת כי ברגע האמת הם נוטים לשתף פעולה עם 
הכיבוש ולהכשירו, אולם המאבק העממי נמשך, וכך גם 

צדק לתושבי הכפר,  מעןמאבק לב מדוברהמאבק הבינלאומי. 
העתיד של  הבטחתל מאבקב –לא פחות חשוב מכך אולם 

  ם.כולנו, ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבי

 2018 בספטמבר 26, 36גיליון 



  

 2תגובות/
        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  מפת התקשורתלמצוא אסדה על אי אפשר 
נאבק להרחקת אסדת הגז של קידוח ההבית,  רגון שומריא"

יתן מאזור חוף הכרמל, טוען כי הוא סובל מצנזורה בשלל ולו
הרשות  נגדבעתירה שהגיש הארגון לבג"ץ כלי תקשורת. 

 נכנעו ללחץ של בכירי 'ג'רוזלם פוסט'השנייה נטען כי ב
יתה נוחה יאנרג'י והסירו מהאתר ידיעה שלא ה חברת נובל

לחברה, וכי בכלי תקשורת אחרים סבל הארגון מסיקור 
מוטה. מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית מכתיבה 

". לדבריו, משפחת עופר, הבעלים מאוד אינטרסים ברורים
של בז"ן ומי שייהנו במקרה של הכנסת הקונדנסט ארצה 

מערוץ רשת; גל  51%-, מחזיקה במאסדה בקרבת החוף
נאור, בתו של יצחק תשובה, אחד השותפים הבכירים 

מערוץ קשת; תאגיד השידור  20%-במונופול תמר, מחזיקה ב
כאן הוא בבעלות ממלכתית; ו'ישראל היום' הוא בבעלות 
איל ההון שלדון אדלסון, הנחשב למקורבו של ראש 

ל להבין את ממבט על מפת הבעלויות נק הממשלה נתניהו.
פורסם   יצוין כי בעבר. טענתנו לסיקור מוטה בערוצים אלו

כי אדלסון פנה לנתניהו, תחת כובעו כראש ארגון ב'הארץ' 
אנרג'י, בבקשה להשפיע על הרגולציה -שבו חברה נובל

 ."בשוק הגז
   )15.8("העין השביעית",  

  

 מכתבים

  למערכת    
  

   פקודותרק ממלאים ב"יד ושם" 
מכתבים הקצר ביני ה ףני לשתף את הקוראים בחילוברצו    

באוגוסט כתבתי לאחראיות על  23-. ב"יד ושם"מוסד לבין 
מעלה במוסד: "רציתי לשאול אם  ביקורי אורחים רמי

בכוונתכן לארח את נשיא הפיליפינים ב'יד ושם' עוד 
שהשווה , אדם להבנתי, אין מקום שרוצח המונים כשבועיים.

ך באונס, בירי באיבר המין של נשים עצמו להיטלר ותומ
ובהפצצת בתי ספר, יבקר ב'יד ושם'. המוסד יצטרך 
להתמודד עם ההשלכות הציבוריות של מעשיו. אני מקווה 

ל מעמד 'יד ושם' עשאתן מבינות את ההשלכות הציבוריות 
  ."בישראל ובעולם אם נשיא הפיליפינים יבקר במוסד

אורלי  רתה ימים, הגבלפנייתי, כעבור שלושכך השיבה ו    
יד 'אורח של מדינת ישראל. הוא : "נשיא הפיליפינים ניר

מקבל אורחים של המדינה בהתאם לתכנית הביקור של  'ושם
 האחראי על ביקורים רשמיים במדינת ישראל"., משרד החוץ

  מעבר. ולו מילה אחת ,לא הוסיפההיא 

  ירושלים ,קעו"ד איתי מ
  

מצעות הדוא"ל לשלוח מכתבים למערכת בא אפשר
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו - ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  י עודספאני וא
בראיון לרשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר "
כי השווקים בעולם יתמוטטו אם יודח מתפקידו.  'פוקס ניוז'

נגד עורך דינו  ומיםשיהארקע  לעדבריו את טראמפ מסר 
מנהל הקמפיין שלו לשעבר, פול ונגד  ,לשעבר, מייקל כהן

  ."מנפורט
  )23.8פתית, (סוכנות הידיעות הצר

  

  למי זה נחוץ בכלל?שלום... 
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי אם נשיא ארצות "

 –רוצה לקדם את תכנית השלום שלו הברית דונלד טראמפ 
וסיף במהלך ביקורו בליטא כי הוא נתניהו ה '.זה עניין שלו'
מעת לעת 'והוסיף כי טראמפ  ,בנושא 'רואה דחיפותאינו '

  '".אומר דברים בעניין זה
  )25.8, 7(ערוץ 

  

  העולם על פי אקוניס

"הסדרה או לא הסדרה? מה זה חשוב? כל ילד בכיתה א' 
היה צפוי מבצע צבאי בעזה, שישעם הסדרה או בלעדיה יודע 

  ".אלה שקדמו לושה הרבה יותר מגדול וק
  )25.8(שר המדע אופיר אקוניס, יומן הצהריים של רשת ב', 

  

  עמוק במזרח, אבל ליבו תמיד במערב

"ישראל, במובנים רבים, היא המגן של אירופה, והגיע הזמן 
  .שאירופה תבין זאת"

  )26.8, "כאן"(בנימין נתניהו בנאום בליטא, חדשות 
  

  רדן הופכות למציאותהמקום בו המשאלות של א
שהתרחש בטורניר משחקי  שני בני אדם נרצחו באירוע ירי"

וידאו בעיר ג'קסונוויל במדינת פלורידה בארצות הברית. 
    . התאבד דקות לאחר הירי ,תשעה נפצעו. הרוצח, דייויד כץ

שאירע בארה"ב מאז תחילת  290-המוני ההזה היה הרצח 
בני אדם  336 ארה"ב][ב בינואר האחרון נרצחו 1. מאז 2018

רצח המוני בהם אזרחים יורים ללא הבחנה  יבמהלך מעש
הסובבים אותם, לרוב באמצעות כלי נשק המוחזקים  לעבר

בני אדם נוספים נפצעו מירי מאז תחילת  1,091ברישיון. 
  השנה באותם מעשי רצח המוניים".

  ) 27.8("לה מונד", 
  

  ציפורה מכבסת לבן יותר

ציפי לבני (המחנה הציוני), הביעה ח"כ  ו"ר האופוזיציה,"י
עם אולם בפגישה  ,צת לחוק הלאוםבעבר התנגדות נחר

היא  ,מדינות, בהן סין, יפן אוסטרליה ועוד 11- שגרירים מ
ם בפגישה ע .יוצאת דווקא נגד חברי הרשימה המשותפת

שמציבים  'ליפול בפח'השגרירים הפצירה בהם לבני שלא 
רבו בענייניה הפנימיים של אל תתע'מה. להם חברי הרשי

אמרה להם   כל מהלך באו"ם', ישראל ואל תשתפו פעולה עם
 'המלוכלכתכיבוס הכביסה 'בכך מנסה לבני למנוע את י. נלב

יותר מכך מנסה לבדל עצמה בכל דרך ו ,של ישראל בחו"ל
שראש הממשלה  אפשרית מחברי הרשימה המשותפת, לאחר

  ."דביניהם לבין גבאי ולפינתניהו קשר 
  )28.8(מהדורת "החדשות", 

  

  הגברת מתגוררת בארה"ב זה עשרות שנים

 70מתנה יפה העניקה לעצמה מדינת ישראל בשנת ה־"
להקמתה: חוק הלאום. ישראל התהדרה בחוק חשוב וציוני 
זה למרות ניסיונות הסרק להציגו כחוק פוגעני, גזעני 

ת ואי־שוויוני. החוק הוא לתפארת המדינה. ענייננו בשאל
הלאום ובקביעה שהמדינה היא מדינת הלאום של העם 

  ".היהודי, הוא עוד אבן בפסיפס ההצדקה לחיינו כאן
 )23.8מבעלי "ישראל היום",  ,(מרים אדלסון



  

 3/החבר
 

  עניינם של העובדים - עתיד הביטוח הלאומי
םהנמוכה של המעסיקי םותתפתהש אחראיתמדיניות רווחה קמצנית ל

  

בישיבת הטיל פצצה  ,ץכשר העבודה והרווחה, חיים     
שנה בהצהיר כי החל א וה .שנערכה לפני החגיםהממשלה 

עודפי את להפקיד המוסד לביטוח לאומי  ) יחדל2019הבאה (
פת בקו מיליארד שקל 20-כבסכום של הגבייה השנתיים 

 הקופהלנהל את יחל  , הודיע השר,. המוסדמשרד האוצר
. הביטוח הלאומי 50-בשנות המייסדיו  שקבעו, כפי עצמוב

הל וינ תפיננסי מתקציב המדינה, יהיה עצמאי ותקציבינתק את 
  .ואת ההון העצמי של

כבדי הנימוקים      
כץ  הביאשהמשקל 

תדהמה עוררו למהלך 
 בקרב בכירי האוצר

משה  ו"השר החברתי"
"הגיע הזמן  כחלון.

תהיה  שלביטוח לאומי
וגם סמכות גם אחריות 

בניהול המדיניות", 
 2009-"ב כץ.מסר 

הוקמה ועדה שכללה 
את בכירי הכלכלנים 

בחנה . היא במשק
דרכים לשמירה על 
האיתנות הפיננסית של 
הביטוח הלאומי. 
המלצות הוועדה היו 

משמעיות לגבי -חד
הצורך של המוסד לנהל 
קרנות עודפים באופן 

 ".עצמאי, במקביל להעברת שווי הקרן הנוכחית כולה לרשותו
יום: "יקוצצו תקציבי הרווחה, הבריאות הגיב מיד בא כחלון

    בביטחון, כידוע, לא נוגעים. והחינוך".
היא קרן ההון של הביטוח  ,אליה התייחס כץ ,קרן העודפים    

הקרן מופקדת  מיליארד שקל. כיום 240-הלאומי, שהיקפה כ
 תקציבמימון הלאלה מש בכספים משתזה , אך אוצרכולה ב

לביטוח הלאומי  ןכל ובפועל אינו מחזיק אותם בקרן ייעודית.
  .והפקידים השרן והוא תלוי ברצו אין עצמאות תקציבית

הוצאות הביטוח  היוי 2026-לפי התחזיות הנוכחיות, החל ב    
והביטוח  הגבייהממדי מ ותשלומי קצבאות גדולהלאומי לת

ויצטרך להוציא כספים מקרן ההון,  בגרעוןאפוא הלאומי יהיה 
אך הקרן בפועל אינה קיימת, שכן מה שנצבר בה מימן סעיפים 

הביטוח הלאומי  עלול 2037-שב בתקציב. יש החוששים
לחלוק על תחזית זו, אבל השאלה  אפשר .לפשוט את הרגל

  הקופה. המרכזית היא מדוע מתרוקנת
, כסף להגדלת הקצבאות (נכים, קשישים) "חסר"תמיד     

 בל ממערכת הביטחון החברתיאזרח הישראלי מקהשלמרות 
קפיטליסטיות הות מדינבאזרח הממוצע ל מעט בהשוואה

שיעור גבוה  יםבדועהמשלמים שכאן זאת, על אף . האירופיות
מדו"ח שפרסם הביטוח  לביטוח הלאומי.משכרם יותר 

גובה הקצבאות עולה כי בישראל  ,הלאומי בחודש יוני האחרון
, שיעור מקבלי אומספר המקבלים אותן נמוכים מדי. לדוגמ

 החברות בארגון למדינות השוואהבקצבת הנכות נמוך 
OECD , והתשלום קצרה מאוד, תקופת הזכאות לדמי אבטלה

  .OECDבמדינות לקשיש סיעודי הוא כשישית מהמקובל 

 

מצב הביטחון החברתי  שלציג השוואה ממצה הדו"ח אותו     
מחברו, ד"ר ז'ק החברות בארגון. במדינות למצב בישראל 

ל המחקר של בנדלק, מנהל אגף ניהול מידע ואוכלוסין במנה
רמת הנדיבות של  כיגיע למסקנה ההמוסד לביטוח לאומי, 

 יתרבישראל וב .הביטחון הסוציאלי בישראל נמוכה מאוד
למערכת הביטחון התשלום  , מתחלקהמדינות הקפיטליסטיות

ביטוח בריאות) בין העובד למעסיק. ציאלי (ביטוח לאומי, הסו
מהשכר,  19%ברובן חלקו של המעסיק, העומד בממוצע על 

גבוה מחלקו של העובד, 
 .בממוצע 12%משלם ה
לא כך בישראל. אמנם,     

ה זהחלקו של העובד 
, אבל חלקו של לממוצע

 המעסיק נמוך בהרבה
 ישראלב . המעסיקים)7.5%(

 פחות 60%משלמים כ־
מדינות במהממוצע 

 פילוא הקפיטליסטיות.
השתתפות  בארה"ב

המעסיקים גבוהה יותר: 
המשמעות היא . 8.25%

משלמים  ,, העובדיםשאנחנו
הרבה יותר מהמעסיקים, 
והממשלה מסייעת לנו מעט 

יסוי הסוציאלי מאוד. הכ
, מקיףאינו  מקבלים ושאנ

 .ביוקראבל הוא עולה לנו 
בשיחה עם "כלכליסט"     

 , ד"רסמנכ"ל המחקר של הביטוח הלאומי) הסביר 11.6(
במידת ההשתתפות של הפער העצום כי  ,דניאל גוטליב

מעסיקים בישראל ובמדינות המפותחות נובע מהסירוב 
של  המוחלט של הממשלה להעלות את דמי הביטוח הלאומי

 .תייצירת ביטוח סיעוד ממלכתי אמ מונעדבר זה . המעסיקים
הממשלה מתייחסת לביטוח הלאומי כאל סוג של מס  ,דבריול

, ומחילה עליו את ההתנגדות להגדלת חברתי ולא כאל ביטוח
כך חשוב להוסיף . לליברלית-מדיניותה הניאוכחלק מ המיסוי

שבישראל, בניגוד למדינות אחרות, המעסיקים אינם 
 משתתפים כלל במימון ביטוח בריאות.

ח הלאומי נמוכות בגלל קצבאות הביטוכי סביר הגוטליב     
גוף במקום להתייחס לביטוח הלאומי כאל ש ,ממשלת הימין

הוא ממנו כסף. ת שואבעצמאי השולט בכל הונו, היא רק 
שתגיע תקופה של קיצוצים ממשית קיימת סכנה הזהיר כי 

, כלשהןקצבאות  ה של, כדי לממן את הגדלתקציביים, ואז
  . יקצצו בקצבאות אחרות

בעבר הגיעה הממשלה להסכם עם  , כיציין גוטליב   
, כלומר המעסיקים: המדינה תשפה את הביטוח הלאומי

במקום להגדיל את תשלומי  תשלם מהמסים של כולנו,
טוח, המעביד. בכל פעם ששוקלים להעלות את דמי הבי

יש להם אוזן קשבת בממשלה". ו המעסיקים צועקים"הסביר, 
נמוך , ביטוח סוציאלי שחוקשבישראל קיים התוצאה היא 

  וזו כבר הבעיה של כולנו, העובדים והגמלאים. .וחסר איתנות
  

 אפרים דוידי  
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 עראפת עם שנפגש הראשון הישראלי
  

 נכתב רבות ),20.8שעבר ( בחודשעם מותו של אורי אבנרי     
, בעיצומה של 1982-תעוררה בנסערה הציבורית שעל ה

אבנרי, ענת סרגוסטי ושרית ישי,  . אז,הראשונה לבנוןמלחמת 
עיתונאי "העולם הזה", נפגשו עם ראש אש"ף יאסר ערפאת 

ערפאת העניק איון הראשון שיהרזה בביירות הנצורה. היה 
  . לעיתונאים ישראלים

זו הפגישה הראשונה לא הייתה רק מעטים יודעים שואולם,     
של יו"ר הארגון 
לשחרור פלסטין 

 ם:עם ישראלי(אש"ף) 
ערפאת עם נועד  1973-ב

המפלגה של משלחת 
הקומוניסטית 

הישראלית (אז רק"ח) 
לפסטיבל הנוער 
והסטודנטים העולמי 

  .בברלין רהעשירי במספ
בנימין חבר המשלחת     

גונן מספר בספרו "חיים 
תחנות חייו  –אדומים 

 של קומוניסט ישראלי"
כי המפגש נערך  )2009(

 :בדיסקרטיות רבה
במשך שנים רבות "

מכן חשבתי שכל  לאחר
נקישה בדלת תביא 

תה איש שב״כ". יא
בפגישה נכחו מטעם 
המפלגה תופיק זיאד, 

מצד  ;גונןוג'ורג' טובי 
פארוק גם נכחו אש"ף 

קדומי והמשורר מחמוד 
היה חבר ש( דרוויש

עזב  1971-מפלגה אך ב
את ישראל והצטרף 

  .)לאש״ף
שהכיר את דרוויש     

גונן מפעילותו בחיפה, 
יזם את המפגש. ״הוא 
פנה אלי ואמר 'בנימין, 
כדאי מאור שיאסר 
ערפאת, שנמצא בברלין, 

גונן, "לאחר כותב  ",ישמע אותך ואת חבריך'
התייעצות הודענו לדרוויש שאנחנו מוכנים לפגישה. רציתי 

לדעת שיש ראש. רציתי שהוא ייווכח ה לפגוש את יושבמאוד 
  '".67יהודים הרוצים שלום, בעיקר אחרי מלחמת 

גונן מספק הצצה לחילוקי בנימין תיאור המפגש בספרו של     
ת אש"ף ועמדבין ת המפלגה הקומוניסטית לוהדעות בין עמד

באותם ימים: "הרגע הראשון היה מביך מאוד. לפניי עמד אדם 
למותניו. נמוך קומה ומזוקן, לבוש בגדי חאקי, אקדח צמוד 

החלה שיחת גישושים, כשזיאד ודרוויש שימשו גם 
הצגתי ו ,אט עברה השיחה לפסים פוליטיים כמתרגמים. אט

את עמדת המפלגה בדבר פתרון של שתי מדינות לשני העמים. 
 ממעגל  לצאת  אחת  אפשרות  רק  שקיימת  והדגשתי  חזרתי 

 

שאני לא הדמים והיא באמצעות פתרון מדיני. בסיכום אמרתי 
מאמין בפתרון צבאי. הוא יביא רק 

  .הרס ונהרות של דם בשני הצדדים
ערפאת לא קיבל את עמדתי. הוא "    

טען שאינו רואה באופק פתרון מהסוג 
וכי מה שנלקח בכוח  ,שאני מציע

יוחזר בכוח. ממשלת ישראל דבקה באלימות ולכן אין 
לפלסטינים מוצא אלא 
להמשיך להילחם עד 

מדינה   שישיגו
משלהם. במהלך 

א והוויכוח הבחנתי שה
מדבר על מדינה אינו 

בכל השטח שבין הים 
  ".ירדןל

קיימו  רק"חחברי     
בשנים שלפני כן קשרי 
עבודה עם נציגי אש"ף 

המועצות, אך  בברית
ככל הידוע זו אכן 
הייתה הפעם הראשונה 
שבה נפגש ערפאת עם 

  חברים ישראלים.
 ,ערפאת בעיני    

מדובר היה במפגש 
בעל חשיבות היסטורית 

מבוטלת. כך -בלתי
עולה מתיאור המפגש 

בין בנימין להשני בינו 
גונן, כאשר משלחת של 
ראשי חד"ש טסה 

החתימה לטוניס לאחר 
 גונןהסכמי אוסלו. על 

"כאשר נכנסנו  מספר:
לחדר מיהר ערפאת 
לעברי, לחץ את ידי 

דיקי סבחום ואמר: '
זהו (ידידי) בנימין, 

הניצחון שלכם, של 
   .המפלגה ושלך'

פנה לכולם הוא     
וסיפר את סיפור 
המפגש בברלין שני 

אתם התעקשתם, 'לכן. את דבריו חתם באומרו:  עשורים קודם
טפטפתם על הסלע פתרון מדיני, עד שנעשה חור בסלע. והנה, 

הסכם אוסלו. אנחנו תקווה שבכך עכשיו אנחנו אחרי חתימת 
  ".נסללה הדרך לשתי מדינות שיחיו בשלום זו בצד זו

בציון תרומתה של  גונן את סיפור המפגשים מסכם בנימין    
שינוי התודעה הישראלית בדבר להתנועה הקומוניסטית 

"המפלגה שלנו  :הצורך בכינון מדינה פלסטינית בצד ישראל
נאמנותה ו דבקותה במטרה .יכולה לטפוח על שכמה

  ".לעקרונותיה הוכיחו את עצמן
  

 פורשנר-רענן שמש

1973לכנסת השמינית, בחירות ל כרזת רק"ח  
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 לא להדרה,

  לא להדתה

  

ה חברתית של הרחקת נשים פרקטיקהדרת נשים היא     
 מעמדות ציבוריות בעלות חשיבות בכלכלה, בפוליטיקה

מלהביע דעה, מנועות נשים מונח זה מתאר מצב בו בתרבות. ו
היבט של  מכל הופעה בציבור. זהומורחקות אף ולעתים 

מחיקת נוכחותן ממוסדות מסחריים ושל אפליית נשים 
המשרתים בעיקר  או כאלהוציבוריים שאינם בבעלות המדינה 

ומהמרחב הציבורי שבשליטת המדינה.  ,אוכלוסייה דתית
היא קיימת גם כשרמת . ההדרה יכולה להיות גלויה או סמויה

-להפרדה אינלווה השירות המוענק בנפרד שווה, אך לרוב 
  שוויון ברמת השירות. 

בחברה בישראל, בחברה המשוסעת רוח רעה משתוללת     
, ההפרדה הזהותהערבית. זו רוח פוליטיקת וגם בזו היהודית 

וההדרה על רקע לאומי, דתי, עדתי ומגדרי. ריבוי השסעים 
 התושביםשנאה, מפלג ומקשה על  ויבילל שהוא תוצאה ש

    לשתף פעולה.ו לגבש סולידריות פוליטית
בישראל מתנהלת מתקפה שלוחת רסן ורווית אלימות, אצל     

. הדבר קורה מגברים יהודים ואצל מוסלמים, להפרדת נשים
הישגים רשם  20-שמאבק עיקש וארוך במאה הלאחר דווקא 

מתבטאת באופנים ההדרה לשוויון האישה. מרשימים בדרך 
במאבק אלים לכפיית  ;רבים: בהדרת נשים משלטי חוצות

בהדרת נשים  ;מדרכות נפרדות לנשים וגברים בבית שמש
בהפרדה מגדרית  ;מרחצה במעיינות מסביב לירושלים

במאבקים להפרדת  ;ציבוריתהתחבורה ישיבה במקומות ב
 ;בתכניות אוניברסיטאיותה מגדרית בהפרד ;נשים בצבא

באיסור הרצאות של נשים בכנסים רפואיים (ואף 
במניעת חברות במפלגה ומניעת ייצוג לנשים  ;גניקולוגיים)

להתיר תכנית לגברים ץ בהחלטת בג"או , במפלגות החרדיות
  הכשרת חרדים לעבודה (תכנית משפיעים).שם לבלבד 

 נשיםוראיית גם באיסור על שמיעת מתבטאת הדרה ה    
בילוי או  באיסור תפילה עם נשים (בכותל) ;בתקשורת

 ;בתקנות צניעות ;משותף
בהגבלות בעבודה משותפת 

 ;(למשל בעיריית מודיעין עילית)
הפרדה לאכוף חב"ד בהצלחת 

. ועוד מגדרית בעצרת בכיכר רבין
שורשים יש  מהמקרים לחלק

בהלכה היהודית או בשריעה 
 בגדר הם ברובםהמוסלמית, אך 

ניתנו פרשנויות קיצוניות שלא 
לפוליטיזציה של אנו עדים בעבר. 

 אתלהשליט המבקשת  הדת
  ההלכה בכל תחומי החיים. 

-נזרקו באום אל )14.9( החודש    
פחם בקבוקי תבערה על אולם שבו 

בפני קהל הופיעה להקת סיראג' 
קרבנות נרשמו גברים ונשים. בנס לא  500-מעורב של כ

בנפש. אגודת האימאמים בעיר, בראשות שייח' פואז משהור, 
הקהל. התקרית עוררה זעם רב נגד נגד הלהקה ו ההוציאה פתוו

בחירות בעיר. בעבר קראת הופירקה את הרשימה המשותפת ל
מרתון  פחם נגד-ים באום אליסטיאף יצאו החוגים הסלפ

והחרימו את  ;משותפיםנגד ריקודי דבקה  ;)12.5( מעורב
ינואר סרטה של הבמאית מייסלון חמוד "לא פה, לא שם" (

2017 .(  
ברהט עומדת להיפתח בריכת שחייה, והעירייה כבר     

. בלבד וימים לנשיםבלבד החליטה שיהיו ימים לגברים 
ה גביר, הורתה המשנ-בן-בעקבות עתירה של עו"ד איתמר

ליועמ"ש דינה זילבר לעיריית רהט ליצור אפשרות לרחצה 
תומך  , הכהניסט הגזען,גביר-משותפת. עלינו להבין: בן

על  פעולת תגמולכבהפרדה מגדרית, אך התערב בעניין רהט 
בריכה כך שביהמ"ש חייב רחצה משותפת של גברים ונשים ב

  יישוב היהודי בחברון. ב
זילבר, האחראית לתחום הדרת עו"ד אסרה  )21.9( השבוע    

על קיום אירוע מוזיקלי לגברים בלבד גם נשים בפרקליטות, 
המחוזי בירושלים כי  ת המשפטפסק ביבאותו יום  בנתיבות.

על תחנת הרדיו החרדית "קול ברמה" לפצות את ארגון הנשים 
בעקבות סירוב זאת  ש"ח.ך" בסך מיליון להדתיות "קו

מדובר קבע כי המ"ש לשידור. ביהראשונה להעלות נשים 
"אפליה פסולה הפוגעת בציבור הנשים בכללותו, ומעבירה ב

  מסר שלילי באשר למעמדן של נשים בחברה". 
על  ההישענות הגוברת של הלאומיות היהודית בישראל    

ערבים, לבין יהודים  דלהדת כמרכיב מרכזי, כמו גם המתח הג
. הסמכת כאן היומחלישים את המגמות החילוניות שעוד 

הזהות היהודית על הדת מזינה את מגמות ההישענות הערבית 
על אסלאם כמרכיב מרכזי של זהותם הלאומית של הערבים 

מוסלמים שוליים). התגברות -בישראל (והופכת ערבים לא
דתי בחברה הערבית ניזונה גם מהתגברות -הזרם הלאומי

אט את  הזרמים האסלאמיסטיים במדינות ערב, שהחליפו אט
  הלאומיות החילונית (נאצריזם, בעת'יזם וסוציאליזם ערבי).

נגזרת מתפישת עולם שבמרכזה עומד ערך השוויון  ועמדתנ    
של כל בני אנוש, ללא הבדל דת, גזע, מין ומגדר. איננו נגד 

נגד כפיית האמונה באלימות. אנחנו בעד אנו אמונה, אך 
פלורליזם דתי וסובלנות ונגד כפיית חינוך דתי במערכת 

נגד הפעלת עמותות אנו יוצאים החינוך הממלכתית. 
לקיים חופש ובחופש מדת ותומכים במיסיונריות בבתי הספר, 

 והלאום אורח חיים שאיננו דתי. אנו בעד הפרדת הדת
. מי החייםכל תחובאיון של נשים ו מהמדינה. אנחנו נגד הדרה

  על כך יש להיאבק. על כך אנו נאבקים! 
  

  אבישי ארליך

האקדמית אונו (צילום: יח"צ) היאהרן ברק מרצה בפני קהל מופרד בקרי  
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  רו)ר(צילום: מונדו אובהמרוקאי בברצלונה נגד הכיבוש  הפגנה

  המאבק לשחרורעל 

  מערביתהסהרה ה
  

  ריאיון עם עיתונאי סהראווי
  

אחרונה ב התפרסםהספרדי "רבליון" האינטרנט באתר     
סהרה חבל המ, פעיל ועיתונאי מוחמד דיאניריאיון עם 

את דבר מפיץ  . דיאניולשעבר עציר פוליטי במרוקוהמערבית 
של  70-מאז שנות ההנמשך עצמית, עמו במאבק למען הגדרה 

  .הריאיוןמ קטעים. להלן המאה הקודמת
  

  הלאומי הסהראווי?במאבק מדוע הפכת פעיל 

אבל , יאפשר להגיד שאני פעיל למען עמי מאז ילדות    
בבתי הכלא  ן ביליתיהשש השנים בבהתודעה שלי התחדדה 

, הידוע בייחוד בבית הכלא הסודי של המודיעיןוים, יהמרוקא
מארמונו  יםממוקם כשני קילומטר. הוא בשם בסיס תמארה

של המלך מוחמד השישי. משך שנים הקשבתי לקולות של 
  נפלתיאף אני  ונשים. בני נוער, לרבות העצירים שעונו ונאנסו

  

  ?מהי חזית פוליסריו
סהרה היא התנועה לשחרור לאומי בחבל חזית פוליסריו     

 ,הקולוניאלי הספרדישלטון בלחמה תחילה . היא תהמערבי
, שלוש שנים 1976כיבוש המרוקאי. בפברואר בובהמשך 

החזית על עצמאות רפובליקת סהרה הכריזה  לאחר הקמתה,
, זה חלק מהשטחהמערבית הדמוקרטית, אך שחררה רק 

האומות המאוחדות הכיר ארגון  1979-ב הסמוך לאלג'יריה.
  . החבל של תושבי תלגיטימיהבחזית כנציגה 

צבא מרוקו "חומת הקים על מנת להגן על שטחי הכיבוש,     
יותר מהחומה שהקימה  אףארוכה  –הגנה" לאורך השטח 

  הכבושים.הפלסטיניים ישראל בשטחים 

  

אלימות קשה. הבטחתי לקרבן לעינויים ו
 אספר, נום זהיהגילעצמי, שאם אצא בחיים מ

שמעתי ואת קורות המאבק שלנו. שאת שראיתי ו
  כך הפכתי עיתונאי. 

  

ן אינ תות המאבק בסהרה המערביתולד

פעילים ותיקים למען ל אפילו ידועות

עולם. על רחבי הבשחרור לאומי וחברתי 

  נאבקים?אתם מה 
העשיר חבל ארץ  ,תהסהרה המערבי אזור    

. 1975היה מושבה ספרדית עד  ,במחצבי טבע
מרוקו ומאוריטניה ניסו לאחר נסיגת ספרד, 

להשתלט על שטחים אלה. מאוריטניה נסוגה, 
אלף איש, ביניהם  300-מלך מרוקו שיגר כ אך

אדמותינו. בלחץ בחיילים רבים, כדי להתנחל 
 נסו ים,יההפגזות והמבצעים הצבאיים המרוקא

הגיעו לאלג'יריה , תושבים על נפשםרבבות 
  הקימו מחנות פלטים. ו

כדי  1973-חזית פוליסריו, שהוקמה בה    
האדמות מהכיבוש הספרדי,  רולהיאבק לשחר

ואף הצליחה מרוקו מערכה נגד ב כההמשי
כדי למנוע  להשיב שטחים לאורכו של הגבול עם אלג'יריה.

כוחות הקימו , החזית הגרילה שללוחמי את התקדמות 
. את החומה, חבלהחומה החוצה את המרוקאיים ש הכיבו

בסיוע לוגיסטי  80-נות הק"מ, הם בנו בש 2,700-שאורכה כ
  מומחים ישראלים ובמימון סעודי.  בשיתוףצרפתי, 

  

  האו"ם הכיר בזכויות של העם הסהראווי, נכון?
 תלהבנוהצדדים גרילה, הגיעו שנים של לוחמת  16לאחר     

בקרב עם משאל עריכת וכוללות הפסקת אש , הבחסות האו"ם
מרוקו טענה  אולם .עצמיתההגדרה ת התושבי האזור בשאל

ים שהתושבים אינם מעוניינים בכך. המשאל אמור היה להתקי
  עקשנות לקיימו.  ב, אבל מרוקו מסרבת 1991-ב

  

  כעת? פני הדבריםמה 

שונות. יש מדינות בהעם הסהראווי מפוזר בשטחים ו    
השוהים במחנות פליטים במדבר והזקוקים לסיוע בינלאומי 

 נםויש ,יושבים בשטחים ששוחררו ריםחא ;כדי לשרוד
מדאיג של האחרונים מצבם . םמתגוררים בשטחים הכבושיה

 .במיוחד. המרוקאים שוללים מהם את הזכויות הבסיסיות
ואין להם אפשרות  נו,המעצמה הכובשת אף עוצרת את בני עמ

מתקשים וחירויות בסיסיות, הם חסרי לחיות חיים נורמליים. 
  . ביומו פרנסתם נפגעת מדי יום. למצוא עבודה

  

חזית מקדמת לאחר שנים של מאבק מזוין, 

הפוליסריו מאבק עממי רחב ודמוקרטי. מדוע מרוקו 

  "מחבלים"? אנשיהמוסיפה לכנות את 
עוסקת בפעולות  האינ חזיתי הכ קובעהאו"ם  שלדו"ח     

טרור. לחזית נציגות קבועה באומות המאוחדות ושגרירים 
די האיחוד סנמנית עם מייאף מדינות. החזית  82-ונציגים ב
צד הנציג בהנציג המרוקאי הרשמי יושב דרך קבע ו ,האפריקאי

האם ההכרה הבינלאומית  הסהראווי בישיבות המליאה.
   אבקנו?במ 'הטרוריסטי'מעידה על האופי 

שנות כיבוש לא כרסמו בכוחו של העם  יותר מארבעים    
סביב שתי תרם לגיבושו המאבק  .הוא הנכון סהראווי. ההיפךה

מטרות משותפות: חירות ומימוש הזכות להגדרה עצמית. 
. אין לשכוח זו במערכהמשלבים ידיים נשים וגברים 

בצפון  כיםהנמו םשהפערים בין נשים לגברים בעמנו ה
  .מוסדותינומ 80%-נשים מנהלות כ :אפריקה והעולם הערבי
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בגדה השמאלית 11-כנס מרקס ה  

 :קול קורא

   200מרקס 
  

 

אביב, ביוזמת מכללת הגדה  בתחילת נובמבר יתקיים בתל    
 200לציון בשנה זו יוקדש . הכנס 11-המרקס  השמאלית, כנס

 ללבן –מטרת הכנס קרל מרקס. ההוגה שנה להולדתו של 
של ה תרומתבהמרקסיזם וות הקשורות בהתפתחות שאל

, פיה, לכלכלה, לחברהפוליטיקה, לפילוסולמרקס ל הגותו ש
  .ועוד לסביבה

 דיונים והרצאות:כמה במסגרת כנס מרקס יתקיימו     
מרקס היסטורי;  מבט –, ציונות וקולוניאליזם מרקסיזם

וגלובליזציה קפיטליסטית; מנגנוני ההון הבינלאומי; 
מושב כן ו ,מרקס ומעמד העובדים; זרח התיכוןבממרקסיזם 

  . 21-רקסיזם במאה הכם שיעסוק בממס
למאבקים חברתיים, סביבתיים יוקדש מושב מיוחד     

 םימיבשנה האחרונה. הכנס יתקיים בשנערכו ומעמדיים 
באולם הגדה השמאלית,  2018בנובמבר  10-ו 9שבת, ו שישי

  .אביב-ל, ת70רחוב אחד העם 
דיונים להמארגנים מעוניינים לקבל הצעות למפגשים,     

 מרקסיזם הרצאות בנושאים שצוינו ובנושאים הבאים:לו
, מגדר ואפליה; מרקסיזם ;וקפיטליזם בישראל ובפלסטין

מרקס ושינויים בעולם העבודה; מרקסיזם ותרבות; מרקסיזם 
מילים), או  200תקצירים של הרצאות (עד   סביבה ועוד.הו

 12 ,יום שישי הצעות לסדנאות ולדיונים, יש לשלוח עד
 info@hagada.org.il. , לכתובת:באוקטובר

  

  בכורה של סרט הקרנת

  על הנעדרים בארגנטינה
  

 שנערך בסינמטק תל במסגרת שבוע הקולנוע הארגנטיני    
סרטם של שלמה סלוצקי ודניאל בורק ) 20.9אביב  הוקרן (

שהופק במשותף , זה . סרט תעודה"סליחה על האיחור"
עומד ובמרכזו קות ד 96אורך   ),2018ישראל (וב ארגנטינהב

  שלטון הגנרלים   תחת שנחטפו  השמאל  פעילי  של  סיפורם 

). סלוצקי סיפר 1983-1976בארגנטינה (
שליחי הגנרלים רצחו  1977-ב" :בהקרנה

הרופא סמואל  את בן דודי,בארגנטינה 
מתוך פחד, והעלימו אותו. סלוצקי,  (סמי) 

התרחקה ולא  ,רוב הארגנטיניםמו כ, משפחתי
ארגון אמנסטי  .היתומיםילדיו סייעה לשני 

  ."ליטים בהולנדהצליח להסדיר עבורם מעמד פ
ם את החוב בניסיון לשל" ,לדבריו     

נו סלוצקי, בנו של עם מריאצאתי המשפחתי, י
למשפט  עיניו, נחטף מולסמי ש

חרי שותף לרצח בארגנטינה, במרדף א  הרוצחים
  .שמו" ל גאוטואניב, שמצא מקלט בישראל

  
  

        
 בפסטיבל העיתון הקומוניסטי "הומניטה" חותם על ספריואלתוסר 

  (צילום: הומניטה) 70- בשנות ה

  אלתוסרל	תרגום חדש
  

ים של הידוע ואחד מספריעתה ראה אור בהוצאת רסלינג     
. את הספר "בשביל מרקס" ,לואי אלתוסרהצרפתי ההוגה 
) פעל במשך 1990-1918. אלתוסר (גלעדימאיר טל תרגם 

אחד  והיה ,שנים רבות במפלגה הקומוניסטית הצרפתית
  . בצרפת החשוביםהפילוסופים המרקסיסטים 

פתח אלתוסר במבצע פילוסופי  60-בתחילת שנות ה    
סיזם. דרכו המוצהרת של אלתוסר להבין מהו המרק: שאפתני
  מרקס עצמו. כתביו של ללשוב הייתה 

ביקש להפנות את הגב לחלק גדול מפיתוחיו הוא     
שידידו ז'אק כשם  ,ולחזור למרקס ,המאוחרים של המרקסיזם

להציל את על מנת פרויד כתביו של זיגמונד לאקאן חזר ל
  הפרויקט מאובדן דרך. 

) 1965("בשביל מרקס" אלתוסר עשה זאת בספרו     
שמטרתו שרטוט קווי  ,באמצעות מחקר היסטורי ופילוסופי

מתאר לביוגרפיה אינטלקטואלית של מרקס והדגשת אותו 
אירוע  ."אלתוסר כינה "שבר אפיסטמולוגישאירוע היסטורי 

חיץ במחשבתו של מרקס בין אידיאולוגיה למדע, יצר זה 
תורתו הבוגרת כלומר בין הרהורי נעוריו של מרקס לבין 

 הראויה לשם מרקסיזם.



    במאבק
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, ובה באוקטובר תתקיים שביתה נגד חוק הלאום הגזעני 1-ב    
הציבור הפלסטיני משני צדי הקו הירוק. כך מסר יו"ר  ישתתף

ועדת המעקב העליונה של 
הציבורי הערבי, מוחמד 
ברכה, בישיבת מזכירות 

   .)15.9(האחרונה חד"ש 
ברכה מסר כי על     

השביתה החליטה ועדת 
יחד עם ארגונים  ,המעקב

בישיבה  ,םיפלסטיני
משותפת ברמאללה. אל 

להצטרף עשויות השביתה 
קהילות פלסטיניות ברחבי 

יהודית -"בהפגנת ההמונים הערבית :הוסיףהוא העולם. 
באוגוסט נגד החוק הדגשנו  11-אביב ב בתלשנערכה 

הציבורי, המשפטי  – ריםישושהמאבק יתקיים בשלושה מ
ננת משלבת את הממדים כוהבינלאומי. השביתה המתו

הציבורי והבינלאומי. אין לשכוח שחוק הלאום חל על כל 
, והופך את כל הפלסטינים , כהגדרתו'שטחה של ארץ ישראל'

   במולדתם ההיסטורית לאזרחים ממדרגה שנייה". 
מסע הבינלאומי בהנהגת הציבור הערבי ממשיכה במקביל,     

בשבוע חוק. לאחר המפגשים באיחוד האירופי, הגיעה הנגד 
האומות משלחת של ועדת המעקב למטה  )19.9שעבר (

   .ז'נבהב המאוחדות
מוחמד ברכה, ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש,  ,המשלחתחברי     

הרשימה המשותפת), עו"ד סאוסן זהר (עדאלה) ועו"ד עומר 
נציבת האו״ם לזכויות האדם, -עם תת ח'מאיסי (מיזאן), נועדו

קייט גלמור, עם נשיא המועצה לזכויות האדם ועם המזכיר 
  י, מרטין שונגונג.הכללי של איחוד הפרלמנטים הבינלאומ

  

 מיגור התאונות או שביתה
האחרון העביר בסוף השבוע יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן,     
רשימת דרישות למשרדי הממשלה להגברת הבטיחות  )21.9(

לפני הכרזה על סכסוך  . זאת, לטענת ניסנקורן,בענף הבנייה
הכלכלה לא והרווחה, האוצר  ימשרדאם עבודה כללי במשק.  

 יוכרז –כולל פעולות אקטיביות בענף הבנייה המענה יספקו 
  סכסוך עבודה כללי במשק.לאחר החגים 

 כאשר מתחילת מאוד,   כבד דמים  מחיר  גובה  יה יהבנ  ענף    
  אורחפועלי בניין ושני עוברי  31נהרגו באתרים או לידם  2018

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  אבלה על מותו של הצייר החברתי והפוליטי 

  גרשון קניספל
  שפעל למען השלום והשוויון בשורותיה 

  הברזילאיתובשורות המפלגה הקומוניסטית 

 ומשתתפת בצער המשפחה

 ההסתדרות צעדים מעשיים להגנה עללא נקטה עד כה 
 ולאכיפת כללי העבודה והבטיחות. העובדים

אחד הצעדים העיקריים     
שדורש ניסנקורן הוא 
הפיכת תקן הפיגומים 
הקיים לתקן רשמי 
 ומחייב. בעבר התנגדו

לכך וטענו כי  הקבלנים
המהלך ייקר את עלויות 

 היאת אחרדרישה הבנייה. 
לקדם הצעת חוק להעסקת 

באמצעות מנופאים 
  חברות ייעודיות.

הסדרה דרישות נוספות שהעלה יושב הראש במכתבו:     
הבטיחות של החברה שמידת , כך בתחום מכרזי המדינה

שינויים  היה קריטריון משמעותי במכרזים;תהמבצעת 
והצבת קריטריון הבטיחות כתנאי  רשם הקבלנים בעבודתו של

בענף  הגברת האכיפה והרגולציהכן ו ;לחידוש רישיונות בנייה
  .כולו

  ימי מחבוש להלל גרמי 20
ימי מחבוש  20-הלל גרמי ל ) נשפט18.9(בשבוע שעבר    

על סירובו במצטבר ימי כליאה  57נוספים, שבסופם ירצה 
: "אני יודע שכל מסר גרמי כניסתו לכלאלהתגייס לצבא. עם 

חיי אני אהיה גאה שברגע הקריטי בחרתי ללכת אחרי מה שאני 
מאמין בו ולעשות את הדבר היחיד שנראה לי מוסרי, שבחרתי 

  .צד הנכון, בעיניי, של ההיסטוריה"ב
, פרסם אחמד של גרמי בעקבות כליאתו החוזרת והנשנית    

, בגדר הגבול ממארגני צעדות השיבהתושב עזה ואבו רתימה, 
), ובו פנה לגרמי. רתימה 18.9מאמר באתר "שיחה מקומית" (

 קראתי את המכתב שלך ושמעתי את דבריך ידידי הלל,כתב: "
קמה תקווה בלבי שיש כאן יסוד ליצירת מציאות המוקלטים. 

 ים התיכון,לשית יותר בגבולות שבין נהר הירדן נוצודקת וא
מתבססת על מספר האנשים אינה ימיות שלה מציאות שהלגיט

  המאמינים באפשרות מימושה עכשיו. 
הלגיטימיות שלה מתבססת על כך שזה הפתרון הכי רווחי "    

מתבסס על כבוד הוהקרוב ביותר לעקרונות הזכות והצדק, 
  ו".האדם ולא על מחיקת

  

  סניף מק"י תל אביב

  יעל חנין ו החברים דבמברך את 

 המאושרים, עידו ויוליהואת ההורים 

  הנכד-הבןלהולדת 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  ולסקה גריסבך – הכוכב שלי
  ; כתוביות באנגלית)גרמנית( אוסטריה, גרמניה ,2001
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