
  

 

     ע נגד פגיעות מיניות ונגד הזלזול בקורבנות מניב פריסהמ
  

נפגעי תקיפות מיניות בארצות נפגעות וההתעוררות של     
רבות בעולם, שהחלה בעדויות, בהפגנות ובמסעות הסברה 

), רשמה שיא נוסף עם "גם אני"( MeToo# האשטאגתחת ה
העדויות ברשתות החברתיות והכתבות בתקשורת וגם 

   האשטאג ההפגנות תחת  ה
#WhyIDidntReport"  לא")

    התלוננתי").
 העילה המידית לקמפיין השני    

הייתה תגובתו המבזה של נשיא 
טראמפ לעדותה צות הברית אר

של ד"ר כריסטין בלייזי פורד נגד 
מועמדו לבית המשפט העליון 
ברט קבאנו. בשבוע שעבר אישר 

. הסנאט את מועמדותו של קבאנו
את , ככל הנראה, עמיקאישור זה י

המתקפה נגד זכויות הנשים 
תקפה הכוללת נגד במסגרת המ

אך זכויות האדם והמיעוטים. 
, החמורה כשלעצמהעובדה זו, 
תבלום ככל הנראה לא  לא בלמה ו

המוטל את הרחבתו והעמקתו של השיח לגבי המשא הכבד 
תקיפה מינית ולגבי המערכת  קורבנותעל כתפיהם של 

  החברתית והציבורית שדחקה את סבלם לפינה אפלה.
האצבע המאשימה של הקורבנות שסיפרו על הפגיעה     

המינית שחוו מופנית שוב ושוב למערכות שליטה מובהקות 
כמו מעבידים, מפקדים בצבא ובמשטרה, נושאי תפקידים 
ציבוריים (ראשי ערים, מנהלים בחברות ובמוסדות ואפילו 
נשיא מדינה). אך העדויות סיפרו גם על פגיעות מצד בעלי 

טיפוליים (רופאים, פסיכולוגים), מצד קרובי מקצועות 
ומצד בריונים שכונתיים. הקף , אפילו הורים, משפחה

שלא  הפוגעים כה רחב, עד שקשה לתאר שישנה אישה
  חוותה בימי חייה פגיעה מינית או הטרדה.

של תקיפות מיניות  קורבנותבהקשר זה חשוב להדגיש, כי     
נמנות עם כל השכבות באוכלוסייה: נשים בעיקר, אך גם 
גברים; בני עדות ודתות שונות; חסרי השכלה ואקדמאים; 
כאלה הזקוקות לסיוע מהמדינה וגם כאלה הממלאות 
תפקידים בשירות הציבורי או בשוק הפרטי. משותפת להן 

עה לאחר שנים הן זוכרות את פרטי הפגי שאףגם העובדה 
המינית וגם את תחושות הבהלה, ההשפלה, ההתקפלות 

לא סיפרו , גם מדוע הן/הם שתקו –פנימה, וברבים מהמקרים 
  ולא דיווחו.

מהנפגעות  95%נפגעים מסבירות מדוע וה עדויות הנפגעות    
אינן מגישות תלונה 
במשטרה. הרי הן 

 100כי מכל  יודעות
תלונות על פגיעות 
מיניות, רק חמש 
מוגשות לבית 
המשפט, ואילו יתר 
התיקים נסגרים בשל 
עילות שונות, ובכלל 
זאת "חוסר עניין 
לציבור". אך גם 
כאשר תיקים מגיעים 
לבית המשפט, הדיון 
בהם נמשך שנים 

וגובה מחיר כבד  
. רבנותקונוסף מה

י באחד השידורים בנושא סיפרה אישה בגיל העמידה, כ
המשפט נגד אביה, שבילדותה התעלל בה מינית במשך עשור, 

  שנה (!) עד שניתן גזר הדין. 14נמשך 
  

כדי להשיג צדק לקורבנות וכדי ליצור אווירה ציבורית     
בלנות כלפי פגיעות מיניות נחוצים שינויים מן ומגלה אפס סה

היסוד במערכת החוקים, בהתנהגות השוטרים והפרקליטים, 
במערכת הבריאות. אך ו במשטרה, החינוך, בצבאבמערכת 

נחוצים גם תקציבים להפעלת שירותי ייעוץ משפטיים 
, להרחבת השירות שנותנות עמותות הסיוע, קורבנותל

להנגשת הטיפול הפסיכולוגי בקורבנות, לסיוע בשיקום. 
השיגו  הניסיון מלמד, כי קורבנות שהגיעו מרקע כלכלי מבוסס

נותרו תלושים  אילו הקורבנות הענייםעזרה נחוצה, ו לעצמם
   חברתית.

  

מעבר לשינויים המערכתיים, נחוץ ביותר שינוי כזה     
באווירה הציבורית, שכל קורבן תקיפה מינית יאמר בפה מלא: 

      ."תשאלו גם אותי!"

 2018 בראוקטוב 10, 38גיליון 

(פליקר) , השבועהפגנה מחוץ לסנאט
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  נשק, נשק תרדוף / א'
"ההנחיות לאנשי הצבא שלי זה שבתחום הציוד הצבאי והנשק 

  .ישראל" –יש רק מדינה אחת לקנות ממנה 
  )4.9(נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה בעת ביקורו בארץ, 

  נשק, נשק תרדוף / ב'
מיליארד שקל שנפתח בפני יבואני  1.5שוק פוטנציאלי של "

 75-ים, ועלייה מידית בביקוש בהיקף של כיהנשק הישראל
המשמעות הכלכלית המוערכת של הרפורמה  זו –מיליון שקל 

, שנועדה להגדיל פנים גלעד ארדן לביטחון השרה הכריז שעלי
שדולה הם אזרחים. את מספר רישיונות הנשק שמחזיקי

דחפה את נשיאת כלי ירייה בישראל, לעיצוב מדיניות 
הרפורמה. בכנסי השדולה ניתן למצוא נציגים של איגוד 
לשכות המסחר, שתומך במהלכי הרפורמה האחרונים. אחת 
מחטיבות האיגוד היא חטיבת כלי ירייה ומטווחים, המייצגת 

ברפורמה הם תומכים נוספים  .את יבואני הנשק הישראליים
העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל והתנועה הליברלית 

 ח"כ אמיר אוחנה מהליכוד. בראש השדולה עומד .החדשה
צד אוחנה הביעו תמיכה בשדולה גם חברי הכנסת נאוה ב

בוקר, יואב קיש, אורן חזן, נורית קורן ודוד ביטן, וגם חברת 
  ".הכנסת שרן השכל הביעה תמיכה ברפורמה

  )6.9רקר", ("דה מ

  נציגי עובדים מבקרים במקומות עבודה !סקופ

"במהלך ראשון מסוגו שיזם יו"ר איגוד עובדי השמירה, 
הניקיון והסיעוד יוסי ברבי, עובדי האיגוד ועשרות מזכירי 
איגוד מקצועי מכל רחבי הארץ ביקרו בימים האחרונים את 

  .מאבטחי מוסדות החינוך במקומות עבודתם"
  )6.9ההסתדרות, (דובר 

  

  

 מכתבים

  למערכת    
  

   על משגיחי כשרות ומפקחי בנייה 
אלף משגיחי  20-מידע לציבור: במדינת ישראל פועלים כ    

מקומות הסעדה או  17-כשרות, כל אחד מהם מפקח על כ
בסך  ?וכמה מפקחי בנייה יש .שעות 24במשך  מפעלי מזון

   ., והם אמורים לפקח על אלפי אתרי בנייה29 הכל
מה הפלא שפועלים רבים כל כך נופלים אל מותם? רובם  אז    

   .הגדול הם פועלים פלסטינים, מהגרי עבודה או סינים

  ווטש-מחסום
 

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  

  במרצ מוכנים להכין את האוטובוסים לטרנספר

"בשיחוח עם גולשים בפייסבוק, אמרה יו"ר מרצ תמר זנדברג, 
כי היא אינה שוללת את צירופן לממשלה בה תהיה חברה של 

זנדברג, . מפלגת ישראל ביתנו ושל המפלגות החרדיות
החושקת לקבל בממשלה הבאה את תיק התחבורה, אמרה כי 
מפלגתה תדרוש לעצמה גם תיקים משפיעים בהם תיק 

  .המשפטים ותיק החינוך"

  )27.9(אתר מחלקה ראשונה, 

  מפלגה אבודה

, אבי גבאי, נשא נאום ארוך שכלל שבחים העבודה יו"ר"
ותיאורים תלושים מהמציאות של מפלגה בפריחה. הוא דיבר 

שהשטח מצביע ברגליים ושאוטוטו הוא ראש ממשלת  על כך
ישראל. בפועל, מצבה של מפלגת העבודה לא היה כנראה 

 ,מנדטים 24גרוע יותר. המחנה הציוני היא אמנם מפלגה של 
מפלגת האופוזיציה הראשית, אבל במערכת הפוליטית כבר 
 הרבה זמן שההתייחסות אליה היא כאל מפלגה בינונית ומטה.

חד , מגחך א'הוא הדבר האחרון שמדאיג את ביבי אבי גבאי'
שלו. גבאי לא  הוא בכלל לא משקיע מאמצים בכיוון' ,כיםהח"

   .'לוקח כלום מהליכוד
עברנו תקופות קשות, אבל מעולם לא ': אחר מוסיףח"כ     

היינו במצב כזה. התחושה היא שמישהו לקח לנו את המפלגה, 
. המפלגה, כפי שהייתה מוכרת עד 'שדד אותנוובא מבחוץ 

, חדלה כמעט מלהתקיים. גבאי 2017בחירת אבי גבאי ביולי 
מצוי בסכסוך או ביחסים עכורים עם מרבית חברי הכנסת של 
העבודה, ויחסיו עם השטח המפלגתי באמצעות הסניפים 
קשים ומנוכרים. עם או בלי קשר הוא ממשיך להתרסק 

  ."המפלגה בסקרים, ולוקח איתו למצולות את
  )9.9(מזל מועלם, "אל מוניטור", 

  ההוויה קובעת התודעה

"כל השנים הצבעתי מרצ, ובבחירות האחרונות התלבטתי עד 
שותפת, מרצ, משותפת. ואז ביבי עשה ממרצ, לרגע האחרון. 

        ....""""וכבר לא התלבטתי' בכמויותנעים את 'הערבים 
  )7.9(השחקן איתי טיראן, "הארץ", 

  לחלון ...ישירות מחוק הלאום
מבצעת ניקוי לכל סוגי ה"'שקוף בחלון' היא חברה קטנה 

בחברה מספר מצומצם של . החלונות כולל בגובה ובסנפלינג
עובדים שכולם יהודים ועברו בדיקת יושר, כך שתוכלו להיות 

  רגועים בכל זמן העבודה".
  ) 10.9ינט, א(אתר וו

  האם מותר להרביץ לעצורים בשבת?כבודו: 
תמנה בקרוב ראש מדור הלכה ברבנות הארגון, משטרה "ה

שתפקידו יהיה לפסוק בסוגיות הלכה עבור השוטרים. 
במשטרה הוציאו מכרז לתפקיד, שתקנו סגן ניצב, זאת אף 
שרבני מחוזות ברבנות עוסקים כבר בין היתר בפסיקה עבור 

. במכרז נכתב שוטרים שנתקלים בעבודתם בסוגיות הלכתיות
מתן פתרונות הלכתיים מתאימים ' שהגדרת התפקיד היא

לטובת שוטרים המעוניינים בכך וכתיבת מאמרים ופסקי 
  .ם'"בעניינים הלכתיים רחביהלכה 

  )16.9("הארץ", 

  המשבר הכלכלי שבאופק
, אני רואה ענני סופה הכלכלהכשאני מסתכלת כעת על "

שהפעם , נאספים. אני באמת רואה סערה פוטנציאלית באופק
גם לא נוכל להדוף בקלות כפי שיכולנו במשבר הפיננסי. 

מדינות שחשבנו עליהן כעל , א"פברזיל, ארגנטינה, רוסיה, דר
  ."בצרות כלכליות לא קטנות נמצאות – המעצמות הבאות

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו־טרכטנברג, "דה מרקר", (

28.9(  
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  איראן בעיראק
  

ראש הממשלה  אייםבנאומו בעצרת האו"ם בספטמבר     
-פעילות כוחות פרו עקבסוריה ולבנון  עלנתניהו לא רק 

. נתניהו איים גם על עיראק. מה המצב ןאיראניים בשטח
  האיראנית על הנעשה שם?בעיראק ומה מידת ההשפעה 

שנות מלחמה, עיראק היא מדינה הרוסה:  15אחרי כמעט     
שסועה עדתית, גדושה במיליוני עקורים ופליטים וסובלת 
מכלכלה שאינה מתפקדת, מאבטלה גבוהה וממחסור בחשמל. 

ים לשתייה (ולכן ראוימחלות ואינם חיידקי המים נושאים 
וז בצרה). עיראק אף פרצו מהומות בחודשים האחרונים במח

 לעומתסובלת משכבה ביורוקרטית המנופחת פי עשרה 
מדינות בגודלה, ומושחתת עד היסוד. מערכת החינוך אינה 
מתפקדת וצבאה הוא בפועל מגוון מיליציות שנאמנותן 

  מפלגתית או עדתית. 
  

במאי התקיימו בעיראק בחירות : המצב הפוליטי בעיראק    
ההשתתפות היה נמוך.  שעורשל "זו הדרך").  20(ר' גיליון 

בשל טענות זיוף ורמאות, ולאחר שריפה שהשמידה חצי 
מחוזות ספירת קולות  כמהמפתקי ההצבעה בבגדד, נערכה ב

מחודשת ואף הצבעה חדשה. 
בהמשך נתגלה קושי רב לגבש 
קואליציה בין גושי המפלגות 

. שני הגושים השיעיים הרבים
הגדולים ביותר הם ה"סאירון" 

ית גם (קדימה), שעמו נמנ
 המפלגה הקומוניסטית הקטנה

בראשות  איש הדת  ,של עיראק
וראש המיליציה החמושה  

  סאדר. -מוקטדא אל
סאדר דוגל בעיראק -אל    

עצמאית, שאינה בת חסות של 
וושינגטון או של טהראן. הגוש 

 "השני הוא גוש ה"פתח
אמירי, גם הוא ראש -(כיבוש) בראשות האדי אל

  איראנית.-מיליציה, בעל אוריינטציה פרו
בעיראק, כמו בלבנון, התפקידים העליונים     

כורדי (סוני), ראש  –במדינה מתחלקים בין העדות: הנשיא 
סוני. בשבוע שעבר -שיעי ויו"ר הפרלמנט ערבי –הממשלה 

), 58ברהאם סאלח ( נתכנס הפרלמנט החדש ובחר לנשיא את
), בעבר ראש ממשלת PUKפוליטיקאי כורדי ותיק (ממפלגת 

 החבל האוטונומי של כורדיסטאן וסגן ר"מ עיראק. סאלח לא
באדי, ראש הממשלה ע-הציע את תפקיד רה"מ לחיידר אל

איראנית, אף -מטעם מפלגת הדאווה האסלאמיסטית והפרו
חשב באדי נרון רצה להמשיך לקדנציה נוספת. עשהאח

לפוליטיקאי מושחת שנכשל בשיפור המצב במדינה ההרוסה. 
מהדי לתפקיד -, מינה הנשיא את אדיל עבדולעבאדיבמקום 

  והטיל עליו להרכיב ממשלה תוך חודש ימים.
) הוא דמות פוליטית בינלאומית ידועה. 76מהדי (-עבדול    

הוא בנו של שר מתקופת השלטון הבריטי, כלכלן שלמד ועבד 
שימש סגן נשיא, שר אוצר ושר   2003רבות בצרפת. מאז שנים 

מהדי התחיל את הקרירה הפוליטית שלו -לענייני נפט. עבדול
, הושפע מהמהפכה 70-כבעת'יסט, היה לקומוניסט בשנות ה

האיראנית  והצטרף למפלגת "המועצה המוסלמית העליונה 
פרש מהמועצה.  2017-איראנית. ב-) הפרוISCIבעיראק" (

  ת לגביו נמוכות, אף שעל מינויו מסכימים שני הגושים הציפיו

השיעיים העיקריים. אין לו בסיס תמיכה עצמאי בפרלמנט ואין 
  לו עבר של התמודדות עם שחיתות.

  

: איראן ועיראק הן מדינות שכנות. דת איראן-יחסי עיראק                
הרוב בשתיהן היא אסלאם שיעי, ולשתיהן  היסטוריה ותרבות 

) שגבתה 1988-1980למרות המלחמה בינן (משותפות. 
-כמיליון הרוגים, חידשו השתיים את היחסים ביניהן כבר ב

והסדירו  את עניין שבויי המלחמה והנעדרים. איראן  1990
והציעה עזרה לעיראק  2003-התנגדה לפלישה האמריקאית ב

הוקמה ממשלת מעבר בראשות  2005-לאחר המלחמה. ב
גת הדאווה. מאז הפלת סדאם ועד ג'עפרי ממפל-אבראהים אל

-עכשיו, השתתפה מפלגה זו בכל הממשלות. רה"מ  נורי אל
היה מועמד מוסכם בין האמריקאים  מליכי, מטעם הדאווה,

  והאיראנים. 
כדי  2014-מליכי ניסה לנצל את הנסיגה האמריקאית ב-אל    

לחסל את השפעת הסונים בעיראק. התגובה הייתה המרד של 
והתפוררות הצבא העיראקי שהקימה ארה"ב. ש  אדע

) הצילו את עיראק PMFהמיליציות של ההתגייסות העממית (
מידי דאעש. איראן, באמצעות משמרות המהפכה, ציידה 

באדר' 'וצבא המהדי'. -ואימנה את המיליציות העממיות: 'אל
למיליציות אלה יש  גם כיום קשרים עם איראן והיא מציידת 

  מדאיגים את ישראל.האותן גם בטילים 
איראן מספקת כיום כשני שלישים מהגז שצורכת עיראק     

יותר מכל מדינה אחרת ומייצאת לעיראק  ,לאספקת חשמל
  . לבד מסין וטורקיה

איראן מספקת לעיראק      
מצרכי מזון, כימיקלים, 
חומרי בניין, מוצרי בית 
ומכוניות. מאזן הסחר 

 13-השנתי ביניהן  הוא כ
מיליארד דולר. לאחרונה 

 בגדדל טהראןאף הציעה 
לפיתוח  מאוד אשראי רב

בין שתי  כבישים ורכבות
  הארצות. 

בין שתי המדינות יש      
גם קשרי דת הדוקים: 

 רביםראקיים מנהיגים עי
ביקרו, למדו או קיבלו 
מקלט מדיני באיראן. 
למרות שמנהיגי השיעה בעיראק שואפים לאוטונומיה, 

מיליון איראניים  3-קשריהם עם איראן מסועפים ועמוקים. כ
רגל השנתית, ה'ארבעין', ל ההשתתפו בשנה האחרונה בעליי

לכרבלה ונאג'ף (המקומות הקדושים לשיעה, שם נרצח חוסיין 
  לספירה).  680-ב

אינה מסתירה את שאיפותיה לגבי שכנתה המערבית,  איראן    
ואף התרברבה על שליטתה בארבע בירות ערביות: בגדד, 

אמר יועץ בכיר של רוחאני שדן  2015-ביירות, דמשק וצנעה. ב
במושג "איראן הגדולה": "עיראק היא מרכז למורשת 

  האיראנית, לתרבותה ולזהות האיראנית".
לאיראן יש אולי כוונות להפוך מעצמה אזורית, אך היא     

פועלת בשקט וחושבת לטווח ארוך. האיומים של נתניהו לא 
ניות; לישראל אין היכולת להתמודד אישנו את המטרות האיר

, לאזור מחוץ התלויה בבעלות ברית היאבעצמה עם איראן. 
הישענות עליהן אינה בטוחה. ישראל יכולה לשנות את וה

יחסיה עם איראן רק אם תפעל תחילה לכינון פתרון של שלום 
  עם הפלסטינים. 

  

  אבישי ארליך

הנשיא החדש ברהאם סאלח (מימין) ורה"מ המיועד  

האדי (צילום: ויקימדיה)-עבדול  
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  הדרך) זו (צילום: העירייה לראשות העיר" "אנחנו מועמד הראל, אסף

   העיר את נעשה

   לכולנו בית
  

ה באירוע ההשק התלהבות רבה

  יפו-"אשל רשימת השמאל בת

  

(ר'  למועצת העיר כשבוע וחצי לאחר ההודעה על ריצתה    
, רשימת של "זו הדרך"), השיקה "אנחנו העיר" 37גיליון 

את קמפיין הבחירות , יפו –ערבית בתל אביב -שמאל יהודית
במועדון "כולי עלמא" בדרום ) 5.10בצהרי יום שישי ( שלה

  איש. 300-בהשקה השתתפו כ .אביב תל
   

  

    

  קבלו את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  בדואר רגיל או
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  
 

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

שקל בשיק לפקודת המפלגה  150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 לאחר הצגת המועמדים והמועמדות    
, עלה לבימת הנואמים ח"כ דב ברשימה

חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת), 
מועמד לראשות העיר מטעם כ שהתמודד

ניסיון למוד ). חנין, 2008"עיר לכולנו" (
בכל הקשור ובייחוד  במאבקים עירוניים

במאבק העיקש להחלפתו של ראש העיר 
נצחי רון חולדאי, בירך על הקמת -כמעטה

יש כאן חיבור : ". הוא אמרהרשימה
 ערביות פעילות . זו רשימה הכוללתנפלא

 דרך. יש כאןפורצות כולן  – יהודיותו
ל אביב, מצפון נשים וגברים מדרום ת

חיבור מדהים אנו עדים למיפו. העיר ו
כמה חיבור וקהילות.  מאבקיםשל נחוץ ו

, חשובהוא כמה , יותר מכך, אך מרגשזה 
  ".ודחוף נחוץ

 קמפיין ההסתהאת חנין  הדף בדבריו    
מפלגת הליכוד בתל  מנהלתש הגזעני
  יפו.  –אביב 

בשלטי החוצות של הליכוד, במודעות שנתלו על מוניות     
בין היתר: "זה  כתבנ, שירות ובפוסטים ברשתות החברתיות

 –"זה אנחנו או הם  ;העברית או אש"ף" העיר –אנחנו או הם 
 חינוך –"זה אנחנו או הם ; העברית או עיר המסתננים" העיר

 המופץלציונות או שוברים שתיקה בבתי הספר". בסרטון 
נראו דגלי פלסטין , ליכודהשל ההפחדה במסגרת מסע 

ברחובות תל אביב ויפו בליווי הכיתוב: "או אנחנו, הליכוד, 
-או המפלגות הפרו, שישאיר את תל אביב ויפו בישראל

  רוצות יפו אסלאמית ומדינת מסתננים בדרום".הפלסטיניות 
שלישית שולה קשת, יו"ר ועד שכונת נווה שאנן הממוקמת     

 :אותו קמפייןלאף היא "אנחנו העיר", התייחסה  הברשימ
הגזענים מציבים בפנינו ברירה, כאילו זה 'אנחנו או הם'. זה "

אנחנו ואנחנו. אנחנו העיר,  – היאלא נכון. התשובה לשאלה 
תושבות ותיקות ומבקשות מקלט; יהודיות אנחנו ננצח. 

  אנחנו".  -התשובה היא  .חילוניות ודתיות ;וערביות
להציע חזון אחר לעיר. כדי הוסיפה: "חברנו יחד  קשת    

שנות שמרנות והסתגרות של שלטון חולדאי, עשורים  20אחרי 
של מחיקת אוכלוסיות מוחלשות ופגיעה אנושה בשכונות 

  דרום העיר ויפו, אנחנו מציעים חזון של שיתוף ופתיחות".
 נאם חבר מועצת העיר מטעם חד"ש יפו (לשעבראחריה     

. בדראן העיד ה, אמיר בדראן, הממוקם שני ברשימעיר לכולנו)
דרום העיר הוא אותנטי ואמיץ. החיבור להחיבור בין יפו "כי 

יחד  .היום התלהבות שאנחנו רואיםלהאנרגיה  הזה הוא מקור
  ."את העיר הזו בית לכולנו נעשה

ראש הרשימה ומועמדה לראשות העיר, אסף הראל, חתם     
הא, מי זה בא? -. לאחר שנתקבל בקריאות "הואת האירוע

לא ניכנס והבטיח: "ראש העירייה הבא!", פנה לנוכחים 
לקואליציה בשביל כמה בונוסים. אנחנו באים להילחם. אם 

נשב, אבל איש לא ייתן לנו את מבוקשנו.  –הכל יתנו לנו 
. כל קול אנחנו באים להילחם ולכן נלך לחמש שנות אופוזיציה

. זה 2013-בכאלה  70,000לחולדאי היו בסך הכל  :וקול חשוב
  . פער שאפשר לסגור

רקורד י בעלאנשים  איתיעומדים מתחילים כאן מסע. אנו "    
לאחד את להצליח מרשים של מאבקים רבים. זה כבוד גדול 

זה כבוד גדול שאתם כאן. כל ; הרשימה לעמוד בראשוכולם 
אם גם לא נפרוש , ולכן להיאבק ולהילחם רגילאחד מהנוכחים 

בבניין העירייה ונזכה  12-לא נצליח עכשיו. נגיע לקומה ה
  באות. אנחנו העיר!".או ב האלה בבחירות – בראשותה

   

 יוסף לאור
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  צדק חברתילשוויון ונאבקים ל
  בכרמיאלבבחירות  ערבית פורצת דרך-רשימה יהודית

  

  
  דב קולרמאת 

  
"קשת כרמיאל לצדק חברתי" רשימת     
בבחירות ערבית -יהודיתמסגרת כ תתמודדמ

במהלך  ).30.10( למועצת העיר כרמיאלהקרובות 
שעבר הספיקו להביע את תמיכתם השבוע 

הבולטים הפומבית ברשימה כמה מחברי הכנסת 
יו"ר הרשימה המשותפת, : של השמאל הישראלי

, (חד"ש דב חניןעמיתו (חד"ש), ח"כ איימן עודה 
 , תמר זנדברגרז מוסי ,)הרשימה המשותפת

  .(מרצ)עיסאווי פריג' ו
 קשת כרמיאל המסר והחזון המנחה את פעילי    

עבור כל תושביה והבאים  העירקידום  –הוא
פלורליזם הסובלנות, ה ערכיבהתאם לבשעריה, 

לא הבדל גזע, דת, לאום או שיוך והקדמה, ב
מודל לחיקוי בחזוננו, כרמיאל תהא סקטוריאלי. 

ותבטיח לכל תושביה ותושבותיה בארץ ובעולם, 
. תות ודינמיותרבותי-איכות חיים גבוהה, בין

ותספק  לצרכי תושביה וסביבתהעירייה כזו תגיב 
  .להם מענה

הורכבה  כרמיאל הרשימה למועצת העיר    
: ערבים ויהודים, נשים ה"שילוב" בשיטת

 .וגברים, תומכי מרצ ותומכי הרשימה המשותפת
מומחה במשפט , בכרי עו"ד נזאר עומדה בראש

. יםתובענות הייצוגיות, נשוי ואב לשניבמנהלי ו
כפר בענה, ומתגורר בכרמיאל היליד בכרי הוא 

   .2011מאז 
. יליד קיבוץ כפר 63בן שורות אלה,  כותב –במקום השני     

מורה לעברית ולהיסטוריה, מנהל מחקר ופיתוח  ,גלעדי
  גנים פרטיים בישראל. על בחברה לפיקוח 

שלום למען פעיל , ו2009מאז תושב כרמיאל אני על עצמי:     
כרמיאל להקנות ל שואףאני  .17מגיל כבר וצדק חלוקתי 

-ניו וא דוגמת ברצלונה, ברלין תעיר קוסמופוליטימעמד של 
 מופת לצדק חברתי , להיותקודם כל, לשם כך עליה. יורק

  .בזירה הישראלית ולשוויון
הייפא אסעד אפשר למצוא את לעירייה הרשימה  בהמשך    

אשת עסקים, מאמנת להעצמה אישית ופעילה  עוואד,
פמיניסטית בולטת הנאבקת נגד אלימות כלפי נשים בחברה 

המחויבת למאבק  עובדת סוציאליתדורית ינאי,  הערבית;
 , אקדמאית, ילידת פרדיסאמינה מוחסן; בגזענות ובשנאה

, עובדת סוציאלית והדר לנדרונהגת אמבולנס במד"א; 
זכויותיהם של עובדי  מעןמתפשר ל-המחויבת למאבק בלתי

 בעלי המוגבלויותהעובדים , הבניין, עובדי הקבלן, הגמלאים
  .הוריות-והעובדות החד

 תפורש קשת כרמיאלבמנשר רעיוני שפרסמנו באחרונה,     
  עבור העיר שהיא ביתנו. ןחזוהאת 
-מרעיונות ליברליים וסוציאל השראה אנו שואבים    

 האנושית לכל אורך ההיסטוריהו שנפוצדמוקרטיים 
שמו את חירותו, שוויונו, רווחתו וזכויותיו של שהמודרנית, 

  ית, הלאומית או השבטית.דתזהותו ה לפני – האדם במרכז

  

  
  
אנו מאמינים ברעיונות ובדרך שהתוו לנו מנהיגי עולם רודפי   

הנהגתם הובילו לשינויים חברתיים שמשנתם וששלום וצדק, 
בדרכי שלום, והוכיחו שהשינוי אפשרי בדיאלוג וללא 

סנטימנט הצדק המוסרי המצוי הישענות על אלימות, תוך 
מהטמה מוהנדס גנדי, מרתין למשל, : יכל יצור אנושו בלב

  נלסון מנדלה.ו לותר קינג
עצמנו גם ממשיכי דרכם של קבוצות שלום באנו רואים     

: החל תקופת המנדט הבריטיאז פעלו באזורנו משושוויון, 
בפעילי השלום בני זמננו, למשל וכלה  פעילי "ברית שלום"ב
  "לוחמים לשלום".ארגון ה

של " החברות המשותפות"רבות מפרויקט למדים אנו     
כעת במדינות  יםמשמת, ומפרויקטים רבים המדרידעיריית 
 יםמשותפחיים גישות למען רמחויבויות ו יםמפתחהואירופה 

   ואחווה הדדית.
השראה מערים המקדמות פלורליזם שואבים אנו כמו כן,     
חקיקה ופרויקטים תרבותי באמצעות -ורבתרבותי -בין

נוסתה  חקיקה כזאת .עולםחובקת ייחודיים של שותפות 
ברצלונה, בברלין, בבלפסט, בבוסטון, באוקלנד, בהצלחה ב

  פרנסיסקו. סןוב יורק-ניובלונדון, בטורונטו, ב
לכל אישה וגבר בעלי מצפון,  אנו קוראים וקוראות בזאת    

למסע החשוב : הצטרפו בכרמיאל וגם לכל בעלי זכות הצבעה
  .עירהעירוני ב קול דמוקרטי לשיח הציבורי והביאושלנו, 



     6/בעולם

 

  

מתארגנים הם גם
 הציבורית ההתנגדותגם  וכמהתמודדותו של ברני סנדרס,     

רוח חיים בדור חדש של פעילים  וטראמפ, הפיחלהגוברת 
בהפגנות באה לידי ביטוי בכללה פוליטיים. בעוד שההתנגדות 

מהפעילים החדשים  רביםל ברחובות או בזירה האלקטורלית,
השאלה כיצד אפשר לבנות כוח פרולטרי שישנה את  מציקה

  הכלכלה האמריקאית.
בכוחות מתרכזת כעת באופן טבעי, חלק מאותה פעילות     

שינוי  חוללהגדולים המניעים את הכלכלה. צעירים מחפשים ל
בתעשיות גדולות ובחברות ענק, היכן שמאמץ קולקטיבי עשוי 

בקנה מידה עצום. שביתות המורים, יחד עם  הניב תוצאותל
ההשראה מסנדרס והאיבה לטראמפ, השפיעו על עובדי חברת 

תפקיד מרכזי בכלכלה  הממלאתאמזון. חברת הענק, 
לית והנחשבת פורצת דרך בכל הנוגע להטמעה של הגלוב

  תגלתה כפגיעה מאוד ללחץ מאורגן.נטכנולוגיה חדישה, 
נחזור מעט לאחור: חברת אמזון רכשה באחרונה את רשת     

מיליארד דולר), וכן החליטה  13.7הקמעונאות "הול פודס" (
להקים מטה נוסף בעיר בוסטון. נוסף לכך, חברת הענק פועלת 

לקוחות יצטרכו להציג את  .חנויות ללא נותני שירותת הקמל
כרטיסי האשראי שלהם בפני מכונה ולצעוד לדרכם עם 

נותני שירות שרכשו, בלא שום אינטראקציה עם  מצרכיםה
ללא טייס  . אמזון כבר השתמשה בעבר ברחפניםכלשהם

לביצוע משלוחים, ובמקביל הכריזה על שימוש בצמיד חדיש 
שיאפשר לה לפקח על עובדיה בכל עת. כך, השימוש המתקדם 

כבר מחליף עובדים אנושיים,  טכנולוגיה רובוטיתשל אמזון ב
  והנהלתה קובעת רף חדש בדיכוי של עובדי הצווארון הלבן.

לחלום על עבודה האם בחברה כזו יכולים בכלל העובדים     
 –? סימן טוב אחד תםשכרם ותנאי העסקועל שיפור מאורגנת 

) כי תעלה את שכר 2.10ההכרזה האחרונה של החברה (
דולר לשעה. העלאת השכר נבעה מלחץ ציבורי  15-העובדים ל

שגיבו את עובדי החברה  מסיבי, בעיקר מצד סנדרס ופעיליו
דגישו את הם ה את אי הצדק הרב,. כדי להמחיש במאבקם

הפער בין שכר העובד הממוצע לזה של מנכ"ל החברה, ג'ף 
 165נחשב כיום לאדם העשיר בתבל, עם הון של הבזוס, 

 מתכוונתמיליארד דולר. ואולם, במקביל להעלאת השכר, 
  אמזון לקצץ בהטבות ובמניות המוענקות לעובדים ותיקים.

 עוררו אתאלה צעדים למרות ההיבטים השליליים,     
, מתקיים דיון נרחב ופתוח על השכר בלי שציפו לכךעובדים. ה

ועל תנאי ההעסקה. בידיו של ארגון בעל מודעות פוליטית, 
     אודות  על   לדיון    אלה מעין    שיחות   בהכרח   מובילות 

  .הקולקטיבי של העובדים ושל האיגודים המקצועיים כוחם
בסביבה כמו אמזון לדרוש הסכם  ת פועליםהאם יכולה תנוע    

. עובדי אמזון באיטליה, יון מלמד שכןסהניקיבוצי ואף לנצח? 
דרישה הבגרמניה, בפולין ובספרד מתאגדים אף הם סביב 

לתנאים טובים יותר. אנו מאמינים כי הפרופיל הציבורי הגבוה 
 הם אמת בזמןהסחורה ת אספקוהתחייבותה לשל אמזון 

להעצים את כוחם של העובדים, אם יפעלו  העשויים גורמים
  באמצעות אסטרטגיה מוצלחת.

אמזון היא הקמעונאית השלישית בגודלה בעולם (אחרי     
 ביותר הגדולההמקוונת הקמעונאית ו )CVS-וולמארט ו

. בעבר )באבא-אפילו יותר מהמפיץ הסיני עלי(בעולם 
הסתמכה אמזון רק על מכירות מקוונות, אולם עם הרכישה של 
"הול פודס" משתנה המודל העסקי שלה. בבעלות אמזון ישנם 

 351,000מדינות, בהם מועסקים  18-מרכזי הפצה ביותר מ
  בארה"ב לבדה). 280,000( ועובדות עובדים

התכנית הארגונית של עובדי אמזון הושפעה מאוד ממאבק     
דולר לשעה.  15של בסיס למען שכר  די וולמארטעוב

ההתארגנויות הגדולות והחשובות בהיסטוריה המודרנית של 
ו השתלבארה"ב הסתייעו בקאדרים מודעים פוליטית ש

. הצלחה בענקית תונארגהתל שבהן נערכיםבתעשיות  העבודב
ים ישכילו להתסיס מארגנרק אם ה ושגכמו אמזון תשיווק 

 הזעם  זהבסולידריות  בוקולד ,לעבודה ולהניע את עמיתיהם
העובדים ישיגו ניצחונות לא צפוי שעם זאת,  .בזמנים קשים

איטית. דוגמאות רבות  אתה הצלחתם מהירים או קלים.
 זו האחרונה של בהיסטוריה האמריקאית, החל בהצלחות כמו

, 1919וכלה בכישלונות כמו שביתת הפלדה של  UPSעובדי 
  .םארגוניהמלמדות כי נדרשת הסתכלות לטווח הארוך של 

 כשהם נערכים, בהתארגנות כומשייהעובדים ש חיוני    
עשר שנים לפחות. על לבאמזון עם תכנית לחמש או לפרויקט 

דור חדש של פעילי איגוד מקצועי להצטרף לעבודה באמזון, 
וליטול חלק בעיצוב  היבחרל, הקייםלחבור לארגון 

ו של ארגון בושיגיכולות להוביל לה ההאסטרטגיה והטקטיק
  . משגשגמהפכני עובדים 

זה יוכל לשנות את מעמדם ומצבם של העובדים כארגון     
אמזון תעצב ענקית כמו בבניית תנועת פועלים . 21-במאה ה

 ננו,בעיד מאורגנת ודהבע לגביהציבור ות תפישמחדש את 
  .בעולםשונים במקומות רבים ותפיח תקווה בעובדים 

  

  , מגזין ג'קוביןפטר אולניו ראנד ווילסון
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שמר אמונים 
   לקול המהפכה

  

 

לאחריות החברתית ולתפקידו הציבורי של "המודעות     
והיא שהנחתה מאז  50-האמן נצרבה בתודעתי עוד בשנות ה

הדגיש הצייר  –את דרך הפעולה שלי כאמן וכאיש ציבור" 
  והפסל גרשון קניספל בריאיון לחוקרת התרבות בתיה דונר.

רשימות נוספות של אמנים ומבקרי תרבות בארץ , ריאיון זה    
כונסו באלבום  ,מבחר מקיף של עבודותיו ובברזיל, וכן

 ,עברית( לשוני-התלת 2015-1950הרטרוספקטיבה 
בהוצאת הקיבוץ המאוחד / שיצא לאור  )ואנגליתפורטוגזית 

  , בעריכתה של פרופ' גילה בלס.2015, ספריית הפועלים
-בגרמניה ועלה עם משפחתו לארץ ב 1932-נולד ב קניספל    

. למד גרפיקה בבצלאל וציור אצל מרדכי ארדון. את חייו 1935
כיוצר חילק בין חיפה, עירו, לבין סאו פאולו (ברזיל), אליה 

בעקבות זכייתו במכרז ליצירת עבודת  1958-הגיע לראשונה ב
יד בחזית בניין הטלוויזיה הממלכתית. מילא את תפק פסיפס

היועץ האמנותי של עיריית חיפה וכן הרצה במוסדות להשכלה 
  גבוהה.

עם עבודותיו הבולטות נמנים הציור "לשכת העבודה";     
לספרו של אלכסנדר פן  םציורי קיר בנושא השואה; תחריטי

לפואמה "מסע הצלב של הילדים"  ם"לאורך הדרך"; הדפסי
  (יחד עםהאדמה שהקים של ברטולט ברכט; והאנדרטה ליום 

  

  נין.כסבהאמן עבד עאבדי) 
את עבודתו האמנותית שילב     

 1954-בפעילות ציבורית ענפה. ב
הצטרף למפלגה הקומוניסטית 
הישראלית, לה שמר אמונים עד יומו 

  האחרון. 
בשורות קניספל במקביל פעל     

המפלגה הקומוניסטית הברזילאית 
בשנותיו בסאו פאולו. נמנה עם 

-היוצרים הישראלימקימי ועד 
פרסם מאמרים רבים  פלסטיני.

בעיתונים ובכתבי עת בארץ, לרבות 
  ב"זו הדרך".

במאמרה, שראה אור באלבום     
שהוזכר לעיל, ציינה פרופ' גילה בלס, 
כי "לכל אורך הקריירה האמנותית 
רבת השנים שלו היה גרשון קניספל 
מהפכן, כמו האמן המקסיקני הנודע 

שילוב זה  ]..[. וסדוד אלפרו סיקייר
-בין היצירה להשקפת עולם חברתית

מוסרית ולפעילות ציבורית יהיה 
במרוצת השנים מפתח לבחירות 
האסתטיות, הצורניות והתמטיות 

   שלו".
בלס תיארה את בחירתו להצטרף     

למפלגה הקומוניסטית הישראלית 
משך טבעי לבחירתו ללמד אמנות בבתי ספר יסודיים הכ

ובמעברות ולחברותו הפעילה בקבוצת האמנים בחיפה 
-של המאה ה 50-הריאליסטיים שהתגבשה בישראל בשנות ה

20.  
הריאליזם המהפכני של יצירתו של קניספל התבטא, ציינה     

במרכזיות של דמות האדם ביצירותיו, לרבות באלה  ,בלס
השירה השפיעה עמוקות על דרך  הגרפיות. יחד עם זאת,

לומר כי היצירה הגרפית, השואבת את "אפשר  ביטויו:
השראתה מהשירה, חוללה מהפכה בהתפתחות סגנונו של 

  האמן".
בעקבות פגישה עם הסופר ניצול השואה ק. צטניק, יצר     

קניספל בברזיל קומפוזיציות גדולות ממדים, שבהן מותווה 
הקשר בין הדמויות והסצנות השונות באמצעים פלסטיים 

וח ושכפול צורות צבעוניות כמו מגן דוד מיוחדים כמו קווי כ
  צהוב מרוסק, כתבה בלס. 

 םבחר להקדיש ציוריליצירות המוקדשות לשואה, במקביל     
ותבליטים למגוון טרגדיות של רדיפה, לרבות הנכבה 

  הפלסטינית והחיים תחת דיקטטורות באמריקה הלטינית.
היו ציורי הקיר שהוקדשו  תחום יצירה חשוב של קניספל    

, והמוצגים הן בחיפה והן לנושאים היסטוריים ואידיאולוגיים
  .  בסאו פאולו

דוד סיקיירוס, שבלס השוותה את קניספל המקסיקאי האמן     
  :1971-ב אליו, אמר על ידידו הישראלי

הוא מהאמנים הבודדים שפגשתי השופעים  "גרשון קניספל    
איכות, כוח ועוצמה מונומנטלית מולדים. קניספל מתמיד 
להתבטא בנאמנות בשפה ריאליסטית ולהקדיש את עבודותיו 
לעם, להמונים. עבודותיו המונומנטליות בולטות בנוכחותן 
במרחב הציבורי ועבודותיו הגרפיות מוסיפות ממד עומק 

, מיאקובסקי וברכט. החזות האנושית ליצירותיהם של נרודה
ביצירותיו משיבה לנו את הגאווה על היותנו חלק ממשפחת 

  האדם".

  תמר גוז'נסקי



    במאבק
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ארגון העיתונאים וועד חתמו ) 2.10בשבוע שעבר (    
דה מרקר על הסכם קיבוצי עם -הארץקבוצת העיתונאיות ב

שנחתם לתקופה של שלוש שנים,  ,הנהלת העיתון. ההסכם
מעגן את תנאי העבודה בעיתון ומעניק לעיתונאיות 
ולעיתונאים הטבות משמעותיות בהן: הפרשה לקרנות 

מנגנון העלאת שכר  ;השתלמות לעשרות עובדות ועובדים
על רווחי המושתת מנגנון בונוס  ;במדרגות ותק קבועות

, באופן תקדימיכמו כן, תוספת של יום חופש ועוד.  ;החברה
   ההסכם כולו בלשון נקבה ומתייחס לשני המינים.נוסח 

עשרות עובדים חדשים יזכו בקרן  להלן עיקרי ההסכם:    
ההשתלמות; קביעת שכר מינימלי לכל תפקיד בחברה, איסור 

בונוס על הורדת שכר והחלת העלאות קבועות בכל שנתיים; 
 ה; יום חופשמרווחי החברה שיחולק בין עובדיה 2%בשיעור 

תקופה לשיפור הקבוע בחוק;  מספראחד בשנה מעבר ל
; הגנה מפני תביעות וכיסוי הוצאות םביצועים לפני פיטורי

משפטיות לעיתונאים; תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה 
הראשון; תשלום של ארבע שעות עבודה בגין קריאה 
פתאומית לעבודה; עדכון העובדים והוועד על משרות פנויות 

  הוועד. מלא של בעיתון, ואיושן בשיתוף 
שנים של משא  6-"לאחר כיעל קציר, יו"ר הוועד, מסרה:     

שנה ללא הסכם קיבוצי, אני גאה ונרגשת ממעמד  30-ומתן, ו
החתימה על הסכם קיבוצי היסטורי שיתרום להגנה ולביטחון 

. ברצוני 'הארץ' התעסוקתי של העובדות והעובדים במערכת
  .לשותפיי לדרך לאורך השנים"להודות 

   הסגל האקדמי הזוטר

 ה שביתל ךנער
  

באוניברסיטת תל אביב הודיע  ון הסגל האקדמי הזוטרגאר    
לשנת הלימודים,  על השבתת הלימודים הצפויה ביום הראשון

עם הארגון נמנים  , שתימשך בלא הגבלת זמן.באוקטובר 14
ביותר בקמפוס, חברים. זה ארגון העובדים הגדול  5,000

וחברים בו עוזרי הוראה (מאסטרנטים), אסיסטנטים 
(דוקטורנטים), עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, מורים במסלול 

  מקביל ומורים לאנגלית.
  

  אזכרה לזכרו של 

  עיסא דביט
  לוחם השלום והשוויון הוותיק והעקבי

  ערבית-שדבק בשותפות היהודית

  19:00בשעה באוקטובר,  12תתקיים ביום שישי, 

  , רמלה1באולם מתנ"ס קלור, רחוב התמר 

  המשפחה וסניף מק"י של רמלה 

  חברי הארגון בפעולת מחאה בקמפוס (צילום: ארגון הסגל הזוטר)
  

פג תוקפו של ההסכם הקיבוצי האחרון שנחתם בין  2014-ב    
ראשי האוניברסיטאות לארגוני הסגל הזוטר בקמפוסים 

הגיעו  וחצי,  שנה  בן  אינטנסיבי  ארצי  מו"מ  לאחר  השונים. 
עם ארגוני הסגל הזוטר להסכמות ראשי האוניברסיטאות 

. ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטאות בן גוריון ובר אילן
מרע שהוא בטענה  הסכםהבאוניבסיטת ת"א סירב לקבל את 

. לטענת הארגון, "ראשי אוניברסיטת תל העבודה את תנאיה
עלינו הסכם שאינו מכבד את האוניברסיטה אביב ניסו לכפות 

עוד טוען הארגון, כי כבר  ואותנו ואיננו יכולים להסכים לו".
ארבעה חודשים ממאנת האוניברסיטה להיפגש עם אנשיו 

  ע למבוי סתום. נקלוהמשא ומתן 
במנשר שפרסם ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת     

ת, דורשים חברי המאבק. ראשי מפורטות דרישות תל אביב
 ההסגל כניסה מידית למשא ומתן. נוסף לכך, הם דורשים הגדל

הביטחון התעסוקתי של עמיתי ההוראה, מרצים בעלי של 
דוקטורט וותק של שנים רבות היכולים להיות מפוטרים בלא 

זכויות הסוציאליות של מרצים מן בהתראה מוקדמת; שיפור 
דמי המעונות ת החוץ ושל מרצים במסלול המקביל; הוספ

שהם הורים, והשוואת תנאיהם של מרצים במסלולי ם לעובדי
  תקציביים לתנאי יתר המרצים.-הקיץ והמסלולים החוץ

  

  יפו-"ארשימת "אנחנו העיר" למועצת העיר ת

  ביפו אירוע השקת הקמפיין
, אליה חברו עו"ד הראל אסףרשימת "אנחנו העיר", בראשות 

, תשיק קשת שולה(חד"ש) והפעילה החברתית  בדראן אמיר

  במטה ביפו באירוע חגיגיבערבית את קמפיין הבחירות שלה 
 יפו-, תל אביב109 יפת, 19:00, באוקטובר 13, מוצ"ש

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  רא'אד אנדוני –ציד רוחות רפאים 
  ; כתוביות באנגלית)ערבית ואנגלית( פלסטין ,2017

 , תל אביב70, אחד העם 20:00, באוקטובר 13, מוצ"ש


