
  

גנץ שוברת שיאים של חוסר תפקוד מול -ממשלת נתניהו

הכיבוש  אסוןאת גם להעמיק  מתעקשתאך משבר הקורונה 
זקני הכתבים הצבאים לא זוכרים ביטויים כאלה מפיו         

 ,בשבוע שעבר על האמיתיהחליפי עלה אך של שר ביטחון. 
ובתדרוך כתבים במשרד הביטחון שבקריה 
אמר להם "הפלסטינים מסרבים לדיאלוג 
ומעדיפים להישאר ב'דיפ שיט' שלהם". 
במילים אחרות, הגנרל (בדימוס?) בני גנץ 
אמר לעיתונאים שהפלסטינים מסרבים לקבל 

ישראלי בדבר -את התכתיב האמריקאי
השטחים העמקת הכיבוש בדמות סיפוח 

  ולכן יש להענישם.  –שלהם 
ייאמר לגנותו של גנץ, ובניגוד לשרים    

אחרים (ישראל כ"ץ, יעקב ליצמן, יולי 
אדלשטיין או זאב אלקין) שאת הכיבוש הוא 
מכיר מקרוב. ליתר דיוק: הוא שירת את 
הכיבוש כחייל וכמפקד במשך עשרות שנים 
בגדה המערבית, ברצועת עזה ואף בדרום 

 למדאבל משירותו הממושך לא לבנון. 
היוהרה מהשפלת הפלסטינים, מש

הקולוניאליסטית של האדם הלבן מול 
 לש עתיד יצמחלא  דיכוייםמ" וילידים"ה

  . שלום
כן, דווקא ישראל היא זו שנקלעה -על-יתר   

ל"דיפ שיט" עמוק עד מאוד בעקבות פועלה 
 בראשותשל ממשלת הימין המשותפת 

  הנאשם בפלילים נתניהו וגלגלו הרזרבי, גנץ.  
משלת "דיפ שיט" ישראל מתגלה מ   

ותה מדי יום.  השר אדלשטיין אינו באפס
מסוגל לעצור את מגיפת הקורונה או לנקוט צעדים יעילים 
כדי להילחם בה. שר האוצר כ"ץ מפזר כסף לבעלי ההון, אך 

אף הוא אין לו מושג כמה עובדים מובטלים יש בישראל. 
הפתיע את כל חברי הכנסת בשבוע שעבר כאשר בישיבת 

ההערכות, לא של הביטוח לפי "כי  ועדת הכספים הסביר
הלאומי ושירות התעסוקה, אלא של גוגל, הן ששיעור 

". והשאלה הנשאלת היא מדוע להעסיק %16האבטלה הוא 

הרי אפשר לעצב מדיניות כלכלית  –מאות כלכלנים במשרדו 
ל? למעשה, מספר המובטלים האמיתי הוא בין באמצעות גוג

מכלל העובדים. אבל גוגל קבע  %28-ל %25
" ומי מסוגל להתמודד עם %16"שיש רק 

  נתונים מדעיים שכאלה? 
ועוד אחד: השר אלקין. פועלו העיקרי     

מאז כניסתו לתפקידו המיותר כשר להשכלה 
גבוהה הוא לקדם את אוניברסיטת 

ההתנחלויות הן כל המתנחלים באריאל, כי 
עולמו (הצר למדי, יש להדגיש). אלקין, 
שבמשך השנים היה ליקיר התנועה 
הפשיסטית "אם תרצו", פועל תוך החרמת 
ראשי האוניברסיטאות והמכללות. בדיוק כפי 
שמקבילו במשרד החינוך, הגנרל גלנט, פועל 

ועל  –מעל ראשם של ארגוני עובדי ההוראה 
הדין הארצי כך חטף פסק הדין של בית 

לעבודה, שתמציתו: הסכמים קיבוציים יש 
לכבד. אגב "אם תרצו", קיימה "עצרת 

-הזדהות" עם ביבי בכיכר המוזיאון בתל
העיתונאי אמנון  אביב, ממנה חולץ

 200-אברמוביץ' בידי המשטרה. קרוב ל
אנשי ליכוד באו לחלוק כבוד לנתניהו, שמזה 

ת זמן רב איבד את הרחוב למתנגדיו. הפגנו
סוף השבוע האחרון מול מעונו בירושלים הן 

  רק דוגמה אחת לכך.       
אך על כל השרים עולה המלך ביבי,     

המנצח על הכל. מה לא יעשה כדי לא לאבד 
את ממלכתו? הופעתו המבישה בוועדת הכספים של משרתו 
הנאמן, ח"כ מיקי זוהר, בה כינה את בעל ההון מרחוב בלפור 
"נכה כלכלי", משום שאדונו נאלץ לשלם מסים ככל אזרח, 

הממשלה. כפי שגנץ שבר אחד משיאי חוסר הבושה של ראש 
התעלה על מורו, נתניהו; נדמה שנתניהו עולה על מורו ורבו 
דונלד טראמפ. אילו היה כל זה רק חומר מצוין לתכניות 

 זו טרגדיה.      –סאטירה, דיינו. אבל אין זו סאטירה 
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 2תגובות /
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  קורונהה נגד במאבקשל טראמפ  ברקהעוד ה
"כשאתה עושה בדיקות במידה כזו, אתה תמצא עוד אנשים, 

        .עוד מקרים. אז אמרתי לאנשיי להאט את קצב הבדיקות"
  )21.6בעצרת בחירות, אי.פי.,  (נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

  תעודות נישואין בבית: בקבר צריך  לא לשכוח
"כאשר עדנה שמש ביקשה לבחור חלקת קבר לה ולבן זוגה 
בבית העלמין ברחובות, היא גילתה שמדובר במשימה לא 
ברורה מאליה. נציג החברה קדישא הבהיר לה כי 'לא 

 משכיבים גבר ואישה שאינם נשואים זה לצד זה'".
  )17.6("ידיעות אחרונות", 

  כנסת של ש"ס זהו האיש שכמעט היה חבר
בדרך  ות את החלק העליון שלהתה רגילה לגלישה שהייא"

כלל מחזירים אותה בגלגול של פרה. למה? כי הפרה... 
העטינים שלה חשופים... דרך אגב, זה אחת הסיבות שנשים 

ואז סובלות מסרטן השד. למה? כי העיניים של כולם שם. 
  ".נהיה לה עין הרע

  )17.6, 13(סרטון של הרב ברוך גזהיי, ערוץ 

  עיתונים ולצפות בחדשות אובמשטרה החלו לקר
 .אלימותלהמשטרה החלה לתגבר כוחות בהפגנות מחשש "

אנשי הפיקוד הבכיר בארגון, בהם ממלא מקום המפכ"ל מוטי 
כהן, קיימו לאחרונה הערכות מצב, שבמסגרתן תודרכו מפקדי 
המחוזות להיערך להסלמה במחאות. לדבריהם, ההסלמה 
עלולה לכלול חסימות כבישים נרחבות, פגיעה בסמלי משטרה 

לאחרונה מזהים במשטרה  .ועימותים עם הכוחות בשטח
עלייה במספר ההפגנות, בעיקר על רקע המשבר הכלכלי 

הקורונה. בכמה דיונים שנערכו בתקופה זו  מגפת בעקבות
טרה כי הם חוששים שמפגינים יפעילו יותר אמרו בכירים במש

  ".אגרסיביות במחאות ברחבי הארץ
  ) 18.6("הארץ", 

  גלנט מתוודה ומדבר על פועלו
יצא נגד דרישת ארגון המורים שלא  "שר החינוך יואב גלנט

לעבוד תשעה ימים נוספים לאחר סיום שנת הלימודים, בניגוד 
לדרישתו. 'לא נאפשר לבודדים להביא לאנרכיה במדינה בשל 

 ."שאיפות אישיות וקטנוניות', אמר

  )19.6(הודעה לעיתונות של משרד החינוך, 

  פרופ' לס בעד הטובים ובעד חד"ש
וטען שאני חבר במפלגת חד"ש ושאני פרץ לי טרול אחד "'

', אמר פרופ' לס רופא אליל, אל תשאל מה קרה לי שם באתר
    ''''טוב, זה שאתה חבר במפלגת חד"ש זה ישן''''וכספית המשיך: 
  '".אני בעד כל אדם טוב בישראל' :ועל כך השיב לס

  )22.6אף.אם.  103-(שיחה בין בן כספית לפרופ' יורם לס ב

  ייסורי ביבי הזקן
"מאות אלפים יישארו ללא הכנסה, ובכנסת מודאגים: 'נתניהו 

. מאות אלפים מובטלים צפויים להישאר לא גומר את החודש'
  ".ובאוצר מהססים להאריך את זכאותם –ללא דמי אבטלה 

 )24.6(הכותרת הראשית של "דה מרקר", 

 מכתבים

  למערכת    
  

  צווי הריסה של המאחזים
עוסקת ביישום סדרי העדיפויות למימוש העתירה  הגשנו    

צווי ההריסה שהוצאו למאחזים לא חוקיים ישראליים בגדה 
המערבית. ביקשנו לקבל מידע: הסיווג של כל אחד מן 
המאחזים לפי סדרי העדיפויות; הלו"ז שנקבע למימוש צווי 
ההריסה ולפינוי המאחזים לפי סדרי העדיפויות; החלטות 

ם למימוש צווי ההריסה ופינוי תקבלו בעניין המועדינש
המאחזים לפי סדרי העדיפויות; החלטות לעיכוב או להקפאת 
המימוש של צווי ההריסה שהוצאו למאחזים על אף סדרי 

צה"ל לצורך מימוש צווי  הקציהעדיפויות; תקציבים שה
 ההריסה ופינוי המאחזים לפי סדרי העדיפויות.

קות לכת בנוגע מדובר בסוגיה שיש לה משמעויות מרחי     
אמון הציבור ברשויות הממונות על אכיפת ללשלטון החוק ו

החוק בגדה המערבית; עמידת המנהל האזרחי, צה"ל, מתאם 
פעולות הממשלה בשטחים ומשרד הביטחון בהתחייבויות 
שנתנו בבתי המשפט; וזכויות ה"תושבים המוגנים" 

אין זה פלא  לאומי והפסיקה.נהפלסטינים לפי החוק הבי
מלהשיב לבקשת  הרשויות שבמשך כשבעה חודשים נמנעו

על אכיפת הוגשה תחילה לצה"ל, אשר ממונה  הבקשההמידע. 
  החוק בשטחים הכבושים. 

כל  שגורםל"נזק היקפי" העותרים עדים  היו במשך השנים    
מאחז חדש שמוקם לאוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת 

חי מרעה מעבר לגזילת אדמות פרטיות, שט –בסביבתו 
וחקלאות של הקהילות הפלסטיניות ויצירת מוקד חיכוך חדש, 
כל מאחז שמתגורר בו ולו מתנחל בודד יוצר יש מאין הסדרי 

למגבלות חדשות מכאן גם ביטחון חדשים לצורך אבטחתו, ו
  על חופש התנועה והעיסוק של הפלסטינים.

עדים  העותריםהיו בין היתר, בארבע השנים האחרונות     
בבקעת של חמישה מאחזים ישראליים לא חוקיים להקמה 

הירדן: ליד צומת מחולה ("החווה של צורי" או "שירת 
העשבים"), בשטח האש ושמורת הטבע אום זוקא ("החווה 

ליאל"), ליד ההתנחלות  של אורי"), בשטח מחנה גדי ("מכינת
לגבי . מנחם גושן) וליד ההתנחלות משכיות בידיחמדת (הוקם 

בוצעו "כי  כל חמשת המאחזים נמסר לעותרים בלאקוניות,
פעולות אכיפה מסוימות ופעולות נוספות תבוצענה בהתאם 

. "לסדרי העדיפויות והמשאבים הנתונים לרשויות האזור
כל חמשת המאחזים עומדים על תילם ואף  למרות זאת

  התרחבו ללא הפרעה.
העתירה הוגשה יחד עם פעילות ופעילי זכויות האדם נורית      

פופר, רחל חיות, ד"ר חנה ספרן, ד"ר צביה שפירא, שרון גמזו, 
גדי שניצר, דפנה בנאי, שירלי נדב, יאיר בונצל, מארי בונצל, 
עידית ברסלאור, ד"ר אילנה המרמן, איתמר פיגנבאום, תמר 

, זוהרה חדד, סיגל כהן, גיא בוטביה, ורד ביתן, גיא הירשפלד
קוק אביבי, ג'סיקה נפומנש (נבו), ד"ר בטינה בירמנס, מאירה 
אשר, עודד אפרתי, ד"ר סנאית גיסיס, אבשלום רוב, חיה 
אופק, רעיה רותם, אמיר ביתן, נפתלי ספיר, שושנה לונדון 

  ספיר, שאול צ'ריקובר, נוני טל וצילי גולדנברג.

  ירושלים, עו"ד איתי מק
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 3/   חברה ועבודה  
 

  מרכז אדוה בדק את השלכות העמקת הכיבוש באמצעים אחרים

  בישראל משברהסיפוח: סבל לפלסטינים ו
  

  

את ההשלכות  מחקר הבוחן לאחרונה פרסםמרכז אדוה     
ממשלת הימין,  כוונתישראל של על הכלכליות והחברתיות 

ים כבושים. יבגיבוי ממשל טראמפ, לספח שטחים פלסטינ
"כל מהלך חד צדדי, בכל עיתוי הוא  ,אדוה מרכז חוקרילדברי 

מתכון להחרפת הסכסוך ולפגיעה קשה בפלסטינים. כל פגיעה 
  בפלסטינים פוגעת בסופו של דבר בישראל".

על  במידה רבה סתמךהמ, יישראלה המשק הקפיטליסטי    
מאוד לשילוב בין משברים כלכליים  רגיש" ,ייצוא וסחר חוץ

רמים וגשבין משברים כלכליים מקומיים, לעולמיים 
פוסקים עם הפלסטינים. מצב -העימותים האלימים הבלתי

דומה של משבר כפול עלול להתרחש שוב עכשיו, אם הכרזה 
תוביל להתנגדות פלסטינית רחבה, שעה שישראל על סיפוח 

 ."מתמודדת עם המשבר הכלכלי של מגפת הקורונה העולמית
שהחלה האינתיפאדה השנייה היא  משבר כפולדוגמא ל    

גרמה לשפל כלכלי שבנק ישראל ", אשר 2000בספטמבר 
. נזכיר כי עקב המדינההגדירו כממושך ביותר בתולדות 

טינים, ישראל חשופה מזה שנים השליטה הצבאית על הפלס
לכפל משברים, הן כאלה החלים על כלל העולם והן כאלה 

  רכבת הרים כלכלית". תיוצר זו ותליכפ .החלים רק על ישראל
  

  שיעור אבטלה ללא תקדים
של ישראל, כשם   דירוג האשראי עלמאיים משבר הקורונה     

בייחוד בפריפריה  – שהוא מאיים על רוב הארצות
במקרה של ישראל, לדברי . אולם הקפיטליסטית העולמית

בדמותה של אי  דהסיפוח מוסיפה סיכון מיוחונת כו אדוה,
 יותר טוב הייתם מקבלים דירוג אשראי"יציבות מדינית. 

, אמר נציג סטנדרד אנד פור במעמד "אלמלא הסיכון הביטחוני
  .הגבוה אי פעם הדירוגלהעלאת הדירוג של ישראל 

כמו כן, הסיפוח עלול להתבצע בעת שבישראל נרשמו     
שיעורי אבטלה ללא תקדים. אחד מכל חמישה עובדים מחוסר 

שיעור האבטלה היה ערב התפרצות הקורונה עבודה, למרות ש
גם בתקופת המשבר הכלכלי ". 3.4% –בישראל נמוך מאוד 

היה זה  של האינתיפאדה השנייה נסק שיעור האבטלה, אך
. סכסוך אלים 10%-מעט יותר מ – בשיעור נמוך הרבה יותר

הסיפוח יקשה מאוד על התמודדות עם האבטלה. כבר סביב 
היום מוצא עצמו משרד האוצר מאריך שוב ושוב את תקופת 

 ."הזכאות לדמי אבטלה
על ענף התיירות,  הסיפוח עלול גם להנחית מכה נוספת     

במהלך באדוה מזכירים כי . זו של נגיף הקורונהבעקבות 
הנכנסים אל מתחת  םמספר התיירי ירד האינתיפאדה השנייה

לה נדרשו לענף שנים רבות של התאוששות עד שע ".למיליון
התיירים ברוב שנות ה היה מספר מיליון. ז 3-אל סביבות ה

נרשמו עליות  2019-ו 2018, 2017-העשור האחרון ואז, ב
חזרה למספר זה תצריך לא   . 2019-מיליון ב 4.6-רצופות, עד ל

 ."רק הצלחה בחזית הקורונה אלא גם שקט מדיני
האינתיפאדה  בעקבותעוד לקח מהאינתיפאדה השנייה:      

שנועד לצמצם את החוב הנהיגה ממשלת הימין "צנע תקציבי" 
המהלך אכן הקטין "הציבורי ולהפחית את הגירעון התקציבי. 

עתה, עם משבר הקורונה, את שניהם לרמה אירופית נמוכה. 
 74%-בכ 2020-החוב הציבורי יסתכם ב בנק ישראל כי צופה 

וסף אם יתו  .תמ"גמה 11.5%-תמ"ג וכי הגירעון יגיע לכמה
להיות המספרים עלולים  ,לכך משבר כלכלי בעקבות עימות

 ."במיוחד גבוהים 

-אם בם להקטנת ההוצאה החברתית. "הצנע התקציבי גר     
-שב, הרי תמ"גמה 17.6%דה ההוצאה החברתית על עמ 2001
קורונה ועימות . תמ"גמה 14.6%ירד היקפה לשפל של  2007

את האיום על ההוצאה החברתית.  מופלסטיני, יעצי-ישראלי
נזכיר כי הוצאה זאת כוללת את מערכת הבריאות, שנמצאה 

 ."מורעבת מאוד עם פרוץ הקורונה
לחלץ  רשת הביטחון הסוציאלי בישראל מתקשהעתה כבר      

שה מאוד למצבי חירום. רגי" זורשת  גם. מעוני משפחות
מדיני שיבוא על גבו של משבר הקורונה יהווה -משבר כלכלי

איום חריף: אם ערב האינתיפאדה השנייה היא הצליחה לחלץ 
מן המשפחות שרמת ההכנסה שלהן מעבודה  47%-מעוני כ

היא הצליחה  2018-וני, הרי שבהציבה אותן מתחת לקו הע
  ."מהמשפחות הללו 35%-לחלץ רק כ

  

 הפגיעה הבינלאומית של הסיפוח
את ההשלכות הבינלאומיות של הסיפוח. גם באדוה בדקו      

האיחוד האירופי מסתייג ממדיניות ההתנחלויות יתר, הבין 
. צידה של ישראלבעצמאית  ותומך בכינון מדינה פלסטינית

סנקציות שעלול להטיל האיחוד יפגעו בכלכלת ישראל. "
של הייצוא הישראלי מופנה לאירופה: ביותר הנתח הגדול 

) חל גידול של 2019-2009בעשור האחרון (  . 2019-ב 38%
ביצוא למדינות האיחוד האירופי, בעוד שהיצוא לשותפת  5%

[מכלל  37%-הסחר השנייה בגודלה, צפון אמריקה, ירד מ
   ".2019בשנת  27%-ל 2009בשנת הייצוא] 

שיתוף  לעלסנקציות אירופיות יהיו השלכות קשות בייחוד      
המו"פ המשותפת כנית ותתקציבה של הפעולה המדעי. 

שנפרש על פני שבע  יורומיליארד  77הוא " 2020"הורייזון 
 יורוישראל משלמת לקופת התוכנית כמיליארד "שנים. 

ומקבלת החזר במסגרת תמיכה הניתנת לפרויקטים השונים, 
. התוכנית הפכה לאחד ממנועי יורומיליארד  1.5-בהיקף של כ

הצמיחה של תעשיית המו"פ הישראלית ושל המחקר הבסיסי 
מהלך של סיפוח עלול לאיים על מעמדם . במוסדות האקדמיים

  . "הבינלאומי של המדע והמחקר הישראליים
 

  נ"ע
  

  את הסיפוח "אוכפים"המתנחלים 
ים הכבושים כבר החלו יהמתנחלים בשטחים הפלסטינ    

ממשלת הימין על החליטה עוד בטרם  –"לאכוף" את הסיפוח 
של האוכלוסייה  מוגבר בדיכוי האכיפה מתבטאתו. חלתה

  רכוש. על התקפות בלתי פוסקות על בני אדם ובהמקומית ו
תיעד משרד  2020 בחמשת החודשים הראשונים של     

מתקפות המיוחסות  143האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים 
 105אירועים בהם נפצעו פלסטינים ו־ 38למתנחלים, כולל 

 .אירועים שנגרם בהם נזק לרכוש
ילדים, ונזק  13פלסטינים נפצעו בתקריות אלה, כולל  63    

ן גידולי שדה שונים וכלעצים ושתילים,  3,700נגרם ליותר מ־
מכלל  55%־שיצוין  .ליותר ממאה כלי רכב, נוסף לרכוש אחר

) תועדו בחודשים מרס 143מתוך  79התקריות בתקופה זו (
על בעת השתוללות נגיף הקורונה. ו, לקראת הסיפוח ואפריל

תוך הפרה של המשפט , שהוקמו התנחלויותפי האו"ם "ה
  גורם מרכזי הפוגע בחוסנם של פלסטינים". ןהבינלאומי, ה



  4/פוליטי 

נתניהו בעל ההון 

  היטב לכיסודואג 
יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) תקף     

את ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש  )25.6( בחריפות
הממשלה החליפי בני גנץ ביחס לסוגיית הסיפוח. "נתניהו 
חשב שאם יעשה מסיבת סיום לקורונה ויקבור את ראשו 

המגיפה ומיליון מובטלים פשוט  –כנית הסיפוח המסוכנת ובת
אלף מובטלים לא זכאים לדמי  250-ייעלמו. בינתיים, כ

כמה שהוא וגנץ מנסים להעמיק אבטלה והתחלואה נוסקת. 
את השליטה על הפלסטינים בשטחים הם מאבדים שליטה פה. 

  ממשלת כישלון", כתב עודה. 
 :ה המשותפת) הוסיףהרשימ –ח"כ עופר כסיף (חד"ש     

"נתניהו, גנץ ושרי ממשלת הימין התנגדו לדמי אבטלה 
לעצמאיים ואישרו איכוני שב״כ. מדהים איך הממשלה 
המנותקת בהיסטוריה היא דווקא שעוקבת אחרינו יותר מאי 
 פעם. נתניהו ונתניהו החלופי, שאך לעתים רחוקות נוכחים

     להפיל הצעתבמליאת הכנסת, נכנסו אתמול למליאה רק כדי 
   למושחת מס  החזרי  לעצמאים.  אבטלה  דמי  שתבטיח  חוק 

  

  קריאת נשים נגד הסיפוח
נציגות של עשרה ארגוני נשים ועמותות לזכויות אדם     

) בעמודי הפייסבוק שלהם קריאה משותפת נגד 30.6( פרסמו
החלטת נתניהו וממשלתו לספח שטחים פלסטיניים ביום 

  שלמחרת.
גילוי הדעת יזמה תנועת נשים דמוקרטיות בישראל את     

טופולה (נצרת), -(תנד"י), ויחד עמה חתומים עליה: עמותת א
עמותת בלצ"ם, ערוס אל בחר לאישה (יפו), אישה לאישה 
מרכז פמיניסטי (חיפה), עמותת נשים נגד אלימות, עומדים 
ביחד, עמותת אינתמאא ועטאא (טירה), עמותת ארסאלה 

  ר.ונשים בשחו
בגילוי הדעת תובעות הנשים היהודיות והערביות לבטל את     

החלטת הסיפוח המסוכנת. הן מדגישות כי סיפוח שטחים 
פ, מהנצחת הכיבוש לפי תוכנית טרא –פלסטיניים משמעו 

-פגיעה חמורה בסיכוי להסדר שלום בין שתי מדינות בקווי ה
דים , הגברת הסכנה של שפיכות דמים והרג יל1967ביוני  4

 וחפים מפשע והעמקת השנאה בין העמים.
     

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 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, 

על   ."ובים להם מהצלת העצמאים הקורסיםמבלפור יותר חש
בניגוד לטענות  ),25.6( "כלכליסט"רסם העיתון פי מה שפ

שכרו החודשי של ראש הממשלה עומד על  הממשלה,דוברי 
לא כולל הפרשות  –שקל, ועל פי הערכות השכר נטו  56,345

אלף שקל בחודש. מעבר לכך,  28עומד על  –סוציאליות 
מממנת קופת המדינה הוצאות מחייה לראש הממשלה 

  משפחתו במעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים. לו
מיליון  50־כו נאמד בהונו של נתניה "כלכליסט",על פי     

 הווילה בקיסריה , בהםנכסים יקריםכמה שקל. בבעלותו 
מיליון שקל. נתניהו הוא גם  20ביותר מ־ שוויה מוערךש

הבעלים של פנטהאוז ברחוב עזה בירושלים: מדובר בדופלקס 
מיליון שקל. הנכס השלישי הוא  10שוויו מוערך בכ־שמשופץ 

ירושלים שנתניהו בית ברחוב הפורצים בשכונת קטמון ב
 . מדובר בבית ערבי2012ואחיו עידו קיבלו בירושה בשנת 

הוא אחד  מ"ר. פרטרידג' 582שמשתרע על מגרש בגודל 
  מאנשי העסקים שאליהם פנה נתניהו למימון הוצאות משפטו. 

נתן  לנתניהו היו מניות במפעל פלדה בבעלות בן דודו ,בנוסף 
לפי  .אלף דולר 600ב־ 2007אותן קנה בשנת  ,מילקובסקי

מיליון דולר תוך  4.3ב־ 2010"מכר אותן ב־ , נתניהוהערכות
  גזירת קופון רווח של מיליוני שקלים".

  

  העו"סים לקראת שביתה
) בכניסה 30.6( שבועעשרות עובדות סוציאליות הפגינו ה    

לירושלים במחאה על קריסת השירותים החברתיים ובדרישה 
האיגוד ערך ביום כמו כן, לחתימה על הסכם קיבוצי חדש. 

ראשון תערוכת מחאה של תלושי שכר של עובדות סוציאליות 
ברחבת תיאטרון הבימה בתל אביב. בתערוכה הוצגו תלושי 

, וון תחומיםשכר של עובדות סוציאליות שעוסקות במג
   .ןבמחאה על תנאי העסקת

כי אם דרישות  הדגישהיו"ר האיגוד, עו"ס ענבל חרמוני,     
שביתה ללא הגבלת זמן בהאיגוד לא ייענו, העו"סים יפתחו 

יצוין שאלפי עובדות ועובדים סוציאליים הפגינו  .בשבוע הבא
ליברלית של ממשלת –נגד המדיניות הניאובירושלים  )25.6(

כביש הכניסה למשרד ראש הממשלה הימין וחסמו את 
ים בירושלים. המפגינים מחו בעקבות "קריסת השירות

  .החברתיים בשל מדיניות הממשלה"
  

ח"כ יוסף ג'בארין יעמוד 

  בראש הוועדה לזכויות הילד
הרשימה המשותפת)  –חבר הכנסת יוסף ג'בארין (חד"ש     

לזכויות הילד.  ועדת הכנסת) לעמוד בראש 29.6( שבוענבחר ה
הוועדה תהיה הכתובת של כל הילדים, הילדות, הנערים "

והנערות, ובייחוד של מי שלפעמים נדמה שהמערכת כבר 
ויתרה עליו. נוער במצוקה, ילדים וילדות בסיכון, ילדים מתחת 
לקו העוני, ערבים ויהודים. אני מתחייב לפעול לתיקון חברתי 

  .", מסרשוויוןלמען ו
 "כח ביוזמת 1999-לראשונה ב שהוועדה הוקמהיצוין     

- 1990), שכיהנה בכנסת בשנים חד"ש(גוז'נסקי לשעבר תמר 
כפי הוועדה לקידום זכויות הילד ( גוז'נסקי עמדה בראש. 2003

 מנהיגותגוז'נסקי, מ. 2003מהקמתה ועד שנת ) שנקראה אז
עבירה חוקים ה ,המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י)

חוק  תהחל :אלהבין חוקים  ינים על זכויות ילדים.רבים המג
מגיל שלוש, ולא מגיל חמש כפי שהיה לפני כן. חינוך חינם 

, בוצע באופן חלקי בלבד בשל 1999-, שאושר בזה תיקון
בעקבות המחאה , 2012-ממשלות הימין. ב התנגדות

  .ליישם את החוק ההחברתית ההמונית, החליטה הממשל



  

 5/  חברה ועבודה   
 

אוהדים נגד תאונות עבודה
ביוני בשעות אחר הצהריים, נפל  17-לפני כשבועיים, ב   

) מפיגום ללא מעקה 24( פועל הבניין סובחי עלי עות׳מאן
באתר בנייה בעיר מגוריו סכנין. 
עות'מאן צנח מגובה עשרה 

-הרוג ההמטרים אל מותו, והיה 
בתאונות עבודה מאז תחילת  25

באתרי  14-הרוג הההשנה, ו
-בנייה. בידיעה שפורסמה ב"אל

אתיחאד" נאמר שעות'מאן מת 
מפצעיו במרכז הרפואי "הגליל" 

ורח בנהריה. בתאונה נפצע בא
. לדברי 39קשה עובד נוסף, בן 

הקבוצה למאבק בתאונות בניין 
ותעשייה, "בתמונות שצולמו 
באתר הבנייה ניתן להבחין 
בפיגום זיזי צר ונטול מעקות 
הגנה, המחובר לחלקו העליון 
של הבניין; חלק ניכר מתאונות 
הנפילה מגובה הקטלניות 

ים". ח"כ והקשות מפיגומים נגרמות בעבודה על פיגומים זיזי
 14הרשימה המשותפת), הוסיף: " –יוסף ג'בארין (חד"ש 

והאחרון שבהם הוא  –פועלי בניין נפלו אל מותם השנה 
סובחי עותמאן. עוד מאות נפלו למותם בשנים האחרונות, 
ואלפים נפצעו". ג'בארין קרא לשר העבודה והרווחה, איציק 

. עכשיו שמולי, ואמר: "ידעת לזעוק יחד איתנו מהאופוזיציה
הגיע הזמן לפעול למען בטיחותם וחייהם של העובדים הכי 

 שקופים בחברה".
בני  גם אוהד שרוף של מועדון הכדורגל אך עות'מאן היה    

סכנין, ומהדמויות הבולטות ב"אולטראס" של הקבוצה. לכן, 
כאשר עלו שחקני בני סכנין למגרש למשחק נגד מ.ס. כפר 

ת לבושים בחולצות הנושאות ביוני, הם עשו זא 18-קאסם ב
את תמונתו של עות'מאן. בתחילת המשחק נשאו דברים 
לזכרו, והקבוצה גם ביקשה לקיים דקת דומיה, אך לא קיבלה 
לכך אישור מהתאחדות הכדורגל. גם הקבוצה היריבה מכפר 
קאסם פרסמה בדף הפייסבוק שלה דברים לזכרו, וכך גם 

קבוצה נוספת  –ד מועדון האוהדים בישראל של ריאל מדרי
יצוין שעיריית סכנין, בראשות ד"ר אותה אהד עות'מאן. 

ספואת אבו ריא, החליטה לקרוא את היציע הדרומי של 
  אצטדיון דוחא העירוני על שמו של הפועל המנוח. 

ארגון "בריגדה מלחה", המורכב מאוהדי הפועל החברי     
ו של "ז 25ר' מאמר בגיליון  -ירושלים (לשעבר קטמון 

הדרך"), ערכו אף הם מחוות סולידריות עם קבוצתו של 
עות'מאן. במהלך משחק מול סכנין הניפו האוהדים כרזה עליה 
נכתב "דם פועלים אינו הפקר". ארגון האוהדים פרסם בעמוד 
הפייסבוק שלו הודעת השתתפות בצער על מות "הפועל, חבר 

ת אולטראס סכנין שנפל במקום עבודתו", והוסיף: "זכויו
לעובדים! די להפקרות באתרי בניה ובמקומות העבודה! 

  נוח על משכבך בשלום".  –סובחי עות'מאן 
בעקבות פעילותם של חברי "בריגדה מלחה", פרסם גם     

העמוד הרשמי של מועדון הפועל ירושלים פוסט בנושא 
בשנה זו  14-הוא ההרוג ה תאונות העבודה: "עות'מאן

בעבודות בניין. אם הנתון הזה נשמע לכם חריג בחומרתו, 
נרשם  2019-סטייה סטטיסטית, הרי שההיפך הוא הנכון: ב

מהם היו מענף  47מספר שיא של הרוגים בתאונות עבודה. 
מאז, הסוגייה  .פועלים 39מצאו את מותם  2018-הבנייה. ב

קיבלה מעט תשומת לב ציבורית, 
בל המספרים מוכיחים שזה א

רחוק מלהספיק. חשוב להזכיר 
את הנושא, כי קולם של 
הפועלים לא נשמע לרוב, וברור 
למה. תחקירי המקרים הטרגיים 
מקוטלגים כאירוע פלילי, והם 
חסויים. הדבר מעכב שינוי 
בתנאי הבטיחות של הפועלים 
ויצירת מחויבות רבה יותר 

אחריות של  –לשלומם 
 ".המעסיקים

גילויי תמיכה מרגשים אלה    
מוכיחים שספורט פופולרי כמו 
כדורגל יכול לשמש במה 

-לסולידריות מעמדית יהודית
ערבית ולמאבק להגנה על 

ביטחונם. מכל מקום, כך עשוי על זכויותיהם של הפועלים ו
אין מפקירים את היציעים לארגוני אוהדים ש בתנאילהיות 

ל בית"ר ירושלים. אין זה אלימים וגזענים כמו "לה פמיליה" ש
קבוצות כמו סכנין והפועל ירושלים, שכן שכך נוהגות מפתיע 

פעילי חד"ש הם חלק חשוב מגרעין ה"אולטראס" של שתי 
  הקבוצות. 

  

  יאיר בן לעזרא
  

  

בינתחומיבהסגל הזוטר   

 התאגד בכוח לעובדים
התארגנות עובדים נוספת יצאה לדרך בעקבות משבר     

הקורונה. חברי הסגל הזוטר (סגל חיצוני ומרצים מן החוץ) 
הבינתחומי בהרצליה התאגדו במסגרת כוח לעובדים במרכז 

ופנו להנהלה כדי לקיים משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי. 
ארגוני עובדים בסגלי ההוראה פעלו עד כה, בבינתחומי לא 

איגוד הסגל האקדמי  עם מנההוועד החדש נמנהלי. בסגל הו
מאגד ו 2016-שהוקם ב ,במכללות הציבוריות בכוח לעובדים

  .מכללות 12-ועדים יציגים של הסגל הזוטר מ
יצוין שבמרכז הבינתחומי הרצליה, שהודיע לאחרונה על     

שם בעליו (אך לא קיבל -על ,שינוי שמו לאוניברסיטת רייכמן
בסגל הבכיר גם צד המרצים במועסקים  ),לכך מהמל"ג אישור

ועד כה לא נחתם , מרצים חיצוניים שלא קיבלו קביעות במוסד
   .עמם הסכם קיבוצי

נשיא המרכז, מחברי הסגל דרשו במכתב ששיגרו השבוע     
משא ומתן להסכם קיבוצי בפרופ׳ אוריאל רייכמן, לפתוח 

לאחרונה  .התעסוקתיביטחונם את שיסדיר את תנאי העסקתם ו
למרצים "עקב משבר  10%הודיע רייכמן על הפחתת שכר של 

הקורונה". בתגובה, כתב ועד הסגל כי "הפחתה זו פגעה 
באופן בלתי שוויוני בעיקר בחברי הסגל האקדמי החיצוני. על 

חברי סגל שסירבו להפחתה זומנו  -אף שהוצגה כוולונטרית 
  סקה".במקרים רבים לשימוע לפני הפסקת הע



  6/ סטודנטים

  הטרדות מיניות, גזענות ולהט"בופוביהניצול, נגד 

דורשים ודורשות ביטחון במעונות

      

 ,עשרות סטודנטיות וסטודנטים, דיירי ודיירות המעונות    
המופרטים  "ברושים" במעונות )22.6בשבוע שעבר (הפגינו 

מדיניותה של הנהלת  במחאה על ,אביב-של אוניברסיטת תל
על רקע המחאה פרצה  המעונות בתקופת משבר הקורונה.

פגיעות שונות שחוו דיירי המעונות לאורך החודשים 
מצד  על הטרדה מינית התלוננועשרות סטודנטיות  האחרונים:

יחס גזעני על  מתלונניםסטודנטים ערבים  סגל המעונות,
מצד ועדת המשמעת ואנשי הביטחון, ובמקרה אחד  ומפלה

דרשה הנהלת המעונות מדיירת להסיר דגל גאווה שתלתה 
נוסף על כל אלה, במהלך משבר הקורונה דחתה  מחלון דירתה.

קלה בשכר הדירה או הנהלת המעונות על הסף כל בקשה לה
מעונות  ת בניגוד לנוהל שלוזאלפריסת התשלומים, 

הנהלת האוניברסיטה התעלמה עד כה  בקמפוסים אחרים.
 אחריותמהתלונות בטענה שהשטח "אינו באחריותה" אלא ב

  . , שבשליטת בעל ההון נתי סיידוףהתאגיד "שיכון ובינוי"
"בחודשים האחרונים יצאנו  מסרה: הדייריםמאבק דוברת     

למאבק נגד ההתעלמות המוחלטת מהמצוקה שנקלענו אליה 
דירה הגבוה השכר  פחית אתעקב משבר הקורונה. במקום לה

יציאה מהחוזה, שיכון ובינוי מתעמרים בנו, הבתנאי  להקלו
 –פוגעים בנו אקדמית ומאיימים בקנסות ובוועדות משמעת 

צוות  –זה לא הכל  והנהלת האוניברסיטה שותקת. אבל
האבטחה מטריד מינית סטודנטיות, דיווחים על התלונות 
מטויחים, הנהלת המעונות מפלה בין הסטודנטים על רקע 

  בופוביה, וזה רק קצה הקרחון". "גזענות ולהט
פים, אליהם הצטרפו גם כמה שתתבמהלך ההפגנה קראו המ    

יאיר מרצים מהאוניברסיטה, להתפטרותו של מנהל המעונות 
שיכון ובינוי, תאגיד ענק,  את" :בקריאה להפגנה נאמרבן ענת. 

הם מסירים את האחריות  .הבעיות שלנו ממש לא מעניינות
חברת קבלן מטעם מעצמם. התירוץ? המאבטחים עובדים 

לא אחראים לבעיה. התוצאה? הסטודנטיות  שיכון ובינויולכן 
טרידנים נותרות ללא מענה, ונאלצות להמשיך ולראות את המ

והפוגעים דווקא בבית שלהן, במקום שאמור להיות הכי 
בטוח. וכל הזמן הזה הנהלת האוניברסיטה ממשיכה לשתוק". 

המפגינים הכרה בנציגות דרשו הדחת מנהל המעונות, ל נוסף

של ידי הדיירים, שיתוף בלמניעת הטרדות מיניות שתבחר 
וגיבוש הסטודנטים בניהול המעונות, הורדת שכר הדירה 

תקנון הוגן. "האוניברסיטה צריכה לקחת מחדש את הבעלות 
  על המעונות ולשתף אותנו בניהולם", הדגישו.

 אסף טלגם
  

 

  חד"ש סטודנטים מסכמת שנה
התכנסו לקראת סיום שנת הלימודים במוסדות האקדמיים,     

תאי ב) עשרות חברים וחברות 16.6לפני כשבועיים (
בתל אביב לסיכום  מק"יהסטודנטים של חד"ש במועדון 

הפעילות הסטודנטיאלית בשנה החולפת. בישיבה השתתפו 
נציגים מהתאים באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת חיפה, 
בטכניון, באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה העברית. את 

יהל טארק יאסין, רכז הסטודנטים הארצי של חד"ש. הישיבה נ
  כמו כן השתתף בישיבה מזכ"ל מק"י עאדל עאמר. 

של הפגישה התקיים דיון במצב הפוליטי  ןהראשו חלקהב    
 בהמשךוהחברתי בארץ ובהשלכותיו על ציבור הסטודנטים. 

דנו המשתתפים במאבקים הציבוריים שהובילה חד"ש 
מהמאבק להעסקה ישירה של  –סטודנטים במהלך השנה 

עובדות הניקיון באוניברסיטאות, עבור במאבק נגד 
של  26(ר' גיליון  מיליטריזציה בקמפוסים ובהתנגדות לכיבוש

וכלה במאבקי הסטודנטים לסיוע כלכלי ולמען  ,"זו הדרך")
הזכות לדיור במהלך משבר הקורונה. חלק ממאבקים אלה 

המאבק במיליטריזציה עורר דיון  :נחלו הצלחה מוגבלת
 . בתחומיםציבורי שזלג מהאוניברסיטאות לציבור הרחב

  אחרים טרם הושגה התקדמות של ממש. 
עם זאת, ההשתתפות במאבקים השונים סייעה לגייס לתאים     

 ספרכוחות חדשים: חד"ש סטודנטים רשמה השנה עלייה במ
.  במהלך המאוגדים במסגרתההערבים והיהודים הסטודנטים 

חי, ותאים -במכללת תלשל חד"ש השנה נפתח תא חדש 
עומדים להיפתח בתחילת שנת הלימודים הבאה חדשים 

   .אילן ובמכללת ספיר-באוניברסיטת בר
הישג נוסף רשמה השנה חד"ש בבחירות לאגודות     

הסטודנטים. לראשונה מזה שבע שנים השתתף תא חד"ש 
באוניברסיטת תל אביב בבחירות, ושלושה מחבריו נבחרו 

  למועצת הסטודנטים. 
השני  לקלאחר סיכום שנת הלימודים החולפת, הוקדש הח    

על לקראת שנת הלימודים הבאה. העשייה של הישיבה לתכנון 
מנת לשמר את תנופת הפעילות הסטודנטיאלית, הוחלט 
לערוך ימי עיון והכשרות לחברי התאים ולמצטרפים החדשים 
במהלך חודשי הקיץ. נוסף על כך הוחלט להגביר את 
ההשתתפות וההובלה של חד"ש במאבקים השונים 

מאבק נגד במאבק בסיפוח, בדגש  שימתבקמפוסים, תוך 
מאבקים החברתיים שהתעוררו בהמיליטריזציה בקמפוסים ו

משבר הקורונה. כמו כן הודגש הצורך להגדיל את  עקבותב
 הייצוג של תאי חד"ש באגודות הסטודנטים במוסדות השונים

ולפעול לפוליטיזציה של הארגונים  להשכלה גבוהה
אופי בהסטודנטיאליים. שאלה אחת שנותרה פתוחה נוגעת 

על רקע וזאת שיתוף הפעולה עם תאי סטודנטים אחרים, 
של תאי בשיתוף הפעולה במהלך השנה הקושי שהתגלע 

  עם תאי הסטודנטים של בל"ד. חד"ש 

)התא הפמיניסטי(צילום:  מפגינים במעונות "ברושים" סטודנטים  



  

 7/ בעולם
 

  שבים לאופוזיציה הקומוניסטים ברוסיה
שנות  תחילתמ יתר שאתוב ,ת ברית המועצותקריסמאז     
מפלגה הקומוניסטית ה מתחה ביקורת חריפה על, נאלפייםה

על עקרונות יסוד  התפשרותהת בשל רוסיה הפדרציהשל 
עמדות  כמה אימצה לאורך השניםזו קומוניסטיים. מפלגה 

קומוניסטיות בעליל, ונסוגה מדרישות שמאליות חשובות -לא
בעלות הציבורית על אמצעי הייצור, אופי המשטר ה לגבי

ויחסי המדינה והכנסייה. הדהירה האידיאולוגית של המפלגה 
בעל הון בהרצת  ידרדרה לשפלסטית הינינהרחק ממורשתה הל

 עלהצבעה בהימנעות בעת ה, המפלגה לנשיאותמועמד כ
 - לאחרונהוליברלית של פוטין, -הניאו הפנסיה רפורמת

  .דמוקרטי שהוביל הנשיא-שינוי החוקה האנטיתמיכה בב

מנותקים  ההיה כי מהלכים אל ברוראך לאורך כל התקופה     
הלניניסטיים ורחוקים מהעקרונות  ,חברי המפלגהשל  נםמרצו

של  נוערהת חברי הקומסומול (תנוע משיכים להתחנךמ עליהם
פער גדל זה בין הקאדרים של המפלגה לבין  .)מפלגהה

 .החוקהפולמוס על שינוי ב לפני השטחמעל הנהגתה התפרץ 
הצעה זיוגאנוב תמכו ב המזכ"ל שחברי ההנהגה בהובלתבעוד 

פרלמנטים ב צירי המפלגהבחרו , הוגיבו אות לשינוי החוקה
אף יצאו ו לשינוי החוקהלהתנגד  וחברי הקומסומולהמחוזיים 

  .למחאה נגדו
 המפלגה תבין הנהג רחיב את הפערמשבר הקורונה ה    

כאשר חברי  ה.חבריבין מרבית לשל רוסיה  הקומוניסטית
 הסתפקו באמירת דברים עמומים מפלגההפרלמנט מטעם ה

ליברלי ה שמאל-דומה למרכז(ב השלטונית"השחיתות " גביל
בחדות רבה ויצאו  חברי המפלגה במחוזותהתבטאו בישראל), 

הנהוגה כיום אכזרית הנגד השיטה הקפיטליסטית  להפגנות
דוגמא טובה  בלבד. רווחי ההוןאת  רואה לנגד עיניהה ,ברוסיה

פרלמנט המחוזי ב הצירים הקומוניסטייםעמדת לכך היא 
מהאולם והוטלו עליהם  בכוח הוצאו פילושא ,בסרטוב

נגד מדיניות הממשלה  תםמחא בעקבותעונשים כספיים 
שורת הפגנות זמו חברי הקומסומול הלניני י והמושל המחוזי.

 "האמיתי "וירוס הקורונהתחת הכותרת  ברחבי רוסיה בערים
 וואף הוביל ,כתר) היאברוסית שכן "קורונה"  ,(משחק מילים

  מחוזות. בכמה הלמדיניות הממשל יתאת ההתנגדות הציבור
לחץ על הנהגת ה , גבראירועי התקופה האחרונהעל רקע     
 להיעתר לדרישות שעלו מהמחוזות. ועל מנהיגיה מפלגהה

ים קו אופוזיציוני מובהק מול שלטון המציגחברי המפלגה 
חבר פרלמנט  –, כאשר ולרי ראשקין מבוקשםאת  השיגופוטין 

ואחד הקולות שלה חבר הוועד המרכזי  המפלגה,מטעם 
 נגד שינויהביע תמיכה בהפגנות  ה,הבולטים ביותר בהנהגת

נגד מדיניות הממשלה במשבר  הפגנת יחידהחוקה ואף יצא ל
הנהגת בסמן השמאלי הנחשב שראשקין  מרותל הקורונה.

ההון  בידי בעבר ונרדףשל רוסיה  מפלגה הקומוניסטיתה
 הגרמ ההנהגהקו שהובילה ה נגד הפומבית , יציאתוהוהממשל
  יותר במפלגה. רחב לשינוי פתח יותלה שויזעזוע שע

של  יהבעמדותחל מהפך  ,של ראשקין התפניתלאחר     0
 לשנות אתהוחלט באופן רשמי  לאחר דיונים .הנהגת המפלגה

להחליפה והעמדה הקודמת, שתמכה בשינוי החוקה, 
 דמוקרטי זה.-אנטילשינוי  מפלגההתנגדות מוחלטת של הב

 הרפורמות של ממשלת פוטיןקמפיין רחב נגד  היזמהמפלגה 
תפנית חדה זו ב .הקורונהמשבר בתקופת  הונגד מדיניות

מעקרונות  התרחקהשבמשך שנים  ,מפלגההתנהלות ב
רבי  ממסדית. העיתוניםבעיתונות ה גםהבחינו  ,הקומוניזם

מפלגה קו" בה"סרבני  את המלעיגות כתבותפרסמו  התפוצה
חברי  את מנו בזעזוע מכלי התקשורת כמההקומוניסטית, ו

ויצאו נגד השינוי  ששינו את עמדותיהם ת המפלגההנהג
ניכר שמץ בהלה בסיקור המפלגה לראשונה מזה שנים  .בחוקה

נשלטת באופן זו ה ,העיתונות הרוסית על דפיהקומוניסטית 
   .ידי בעלי הוןב וגלויישיר 
מתחולל כיום במפלגה הקומוניסטית של השינוי זה     

 כך שבמפלגה קומוניסטית, מצביע על הפדרציה הרוסית
פער בין עמדות  השומרת על עקרונות הצנטרליזם הדמוקרטי,

ההנהגה לבין אלה של מרבית החברים אינו יכול להאריך 
יכולת לשנות את הכוח וה נםישמפלגה של ה פעיליםימים. ל

בוחרת לפעול  נהגתהה כאשרבמיוחד  מגמתה ואת עמדותיה,
עם עקרונותיהם של חברי  ולה בקנה אחדבדרך שאינה ע

  הפעילים. המפלגה
  

  עידן סלוצקר
  

  ומקורונה הממלחמ יש המרוויחים
) כי היקף היצוא 22.6משרד הביטחון דיווח בשבוע שעבר (    

 7.2עמד על  2019שנת בהביטחוני של חברות ישראליות 
את המקום ישראל  תופסת בעקבות נתון זהמיליארד דולרים. 

למספר  יתחסי –יצואנית הנשק הגדולה בעולם הראשון כ
 :. בגאווה לא מוסתרת דיווח משרדו של בני גנץתושביה

שימרו את ישראל כאחת מעשר היצואניות "החוזים 
הביטחוניות המובילות בעולם, למרות הירידה שהחלה 
בתקציבי הביטחון, שתתעצם בשנה הקרובה על רקע המשבר 

נובע ממגפת הקורונה". אגב קורונה, המשרד דיווח ההכלכלי 
לייצא פיתוחים ביטחוניים שהותאמו השנה שישראל החלה 

, המונייםאמצעי ניטור  :ההקורונלהתמודדות עם משבר 
מערכות שליטה ובקרה צבאיות שהוסבו לשימוש אזרחי 

ביטחוניות ישראליות דיווחו  חברות 120-ורובוטים לחיטוי. כ
  השנה על חתימת חוזים חדשים.

של חברות ישראליות כתחומי מכירות ה, 2019במהלך     
 שיעורןתקשוב לחו"ל כמעט הכפילו את המודיעין והסייבר, ה
. המכירות כללו עסקאות 14%-ל 8%-מ :כלל חוזי הייצואב

ן. שמעם מדינות שמשרד הביטחון נמנע מפרסום ראשונות 
 ארגון אמנסטי כי ממשלת מרוקו ריגלה אחרטוען הבהקשר זה 

של חברת  "פגסוס" התוכנההעיתונאי עומר ראדי באמצעות 
הסייבר הישראלית אן.אס.או. ראדי הוא עיתונאי בולט במרוקו 

משטרו של המלך מוחמד השישי. כלפי  שלו הידוע בביקורת
המכשיר הנייד של דקו את אמנסטי במומחי לפי הדוח, 

התקנת ראיות לבו  אוומצ 2020העיתונאי בחודש פברואר 
 "פגסוס". 

 ראשקין קורא להתנגד לשינוי בחוקה (צילום: פראבדה)
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  לי, חברתי והומניטרי על רקע המלחמה והקורונהמשבר כלכ

  ארה"ב מטרפדת את שיקום סוריה
רוב שטחי סוריה, אסד על משטר חרף שיקום מרותו של     

למעט האזורים הכורדיים ומחוז אידליב הצפוני בו שולטת 
תורכיה בעזרת מורדים איסלאמיסטים, ממשיך המצב במדינה 

, אחד מעמודי העלווית להתדרדר. הלכידות בקרב העדה
קרע בין נפער  כאשר נסדקה התווך המרכזיים של המשטר,

אמי מח'לוף. אסד לבין בן דודו, בעל ההון ר-הנשיא בשאר אל
לפי דיווחים, הסיבה לקרע היא דרישתו של הנשיא (או לפי 

של אשתו, אסמא, הבנקאית  דרישתהגרסאות מסוימות 
לשעבר) שמח'לוף ישלם מיסים על רווחיו ממונופול הטלפון 

וממדיה לא באופן רשמי, שבבעלותו. מגפת הקורונה מוכחשת 
  ידועים. 

מהטובות בעולם שהייתה מערכת הבריאות הסורית,     
הערבי, קרסה בזמן מלחמת האזרחים. אין כעת מי שיבדוק, 

י תרבות, אירועיטפל וידווח. באפריל הוטל סגר על בתי ספר, 
בתי קפה ומקומות עבודה. השמים נסגרו, חוץ מאשר עם 

שם הקורונה דווקא נפוצה מאד. המגפה והמשבר  –איראן 
הכלכלה  לשקם את תהכלכלי בלבנון מקשים על ניסיונו

הסורית. באפריל השנה היו אמורות להתקיים בסוריה בחירות, 
  שמטרתן ייצוב ולגיטימיזציה של השלטון, אך גם הן נדחו.

במקביל למשבר החוב של הכלכלה הלבנונית, שותפת סחר     
מרכזית של סוריה, צנחה הלירה הסורית בשנה האחרונה 

חליפין של לשפל שלא היה כמותו. בשנה האחרונה ירד שער ה
לדולר לירה  3,200-לירה סורית לדולר עד לכ 500-הלירה מכ

(ובינתיים הספיק שוב לעלות מעט). המחסור בדולרים, 
שכולם בסוריה ובלבנון רוצים להחזיק במקום המטבע 
המקומי שערכו נשחק מיום ליום, גורם לאינפלציה דוהרת 
בשתי המדינות. לפי נתוני סוכנות המזון של האו"ם, סל המזון 

-. כ110%-בסוריה התייקר במשך השנה האחרונה בלמעלה מ
שבי סוריה נמצאים כיום מתחת לקו העוני, וחלק מתו 80%

  ניכר מהם על סף רעב. 
בדרום סוריה התחוללו החודש הפגנות מחאה גדולות בשני     

מחוזות: בסווידא, שרוב תושביה דרוזים, ובדרעא, שהייתה 
אחד ממוקדי ההתקוממות החמושה נגד המשטר בשנים 

2018-2011 .  
עימאד ח'מיס, שכיהן  בשל המשבר הוחלף החודש לפתע    

שר תשתיות כ כיהן, בידי חוסיין ערנוס, ש2016כרה"מ מאז 
המים. המשבר הבריאותי, הכלכלי והביטחוני בסוריה עלול 

 6.5-לגרום לעוד גל של פליטים לברוח מהמדינה, בנוסף ל
  .2011מיליון שכבר עזבוה מאז 

  

      הקיסר מהבית הלבן
קפן בארה"ב שורת ונכנסו לת) 17.6לפני כשבועיים (יצוין ש    

הידועות בשם "חוק  ,סנקציות כלכליות בינלאומיות נגד סוריה
הכינוי שנתנו שירותי הביון האמריקאיים לעריק זהו  .קיסר"

במשטרה הצבאית הסורית, שהעביר לידי ארה"ב עשרות אלפי 
. ם שעונו ונרצחו בבתי הכלא של אסדתמונות של אסירי

מפלגתית, מטילה סנקציות על: -בהסכמה דושעברה החקיקה, 
"ממשלות, חברות ופרטים שמממנים באופן עקיף את משטר 
אסד או תורמים למבצעיו". החוק מחייב סנקציות גם על 
"המרוויחים מהקונפליקט באמצעות מעורבות בשיקום 

. המטרה אינה מכוונת להשיג אפקט מידי על הכלכלה "סוריה
אסד מהמשאבים  לאט את משטר-בש לאטי"לי אהסורית אל

 ,להפיל את שלטון אסד חוק זה נועדהמתדלקים את פשעיו". 
הכוחות  רבלאחר נסיגת  .בלשונו אינה מפורשת המטרהגם אם 

הסנקציות הן המשכה של המלחמה  ,האמריקאים מסוריה
בהם ארון ים לסוריה, אגם מומחים אמריק .באמצעים אחרים

לשרוף את " ןהאמריקאי מוכהממשל שבכך  הודו, לונד
נגד  עצמו אסדכפי שנהג  – מאסד ניצחוןכדי למנוע  "סוריה
  .במהלך המלחמה המורדים התמיכה של מעוזי

ההחלטה להפעיל את הסנקציות משתלבת באסטרטגיה של     
לבנון ממסוריה, להחלשת איראן ולהסגתה ארה"ב וישראל 

עיראק. מומחים מערביים טוענים שאיראן תומכת בסוריה מו
שנה, ושרוסיה תרמה מאז במיליארד דולר  15-בכ 2012מאז 

כמיליארד דולר בשנה,  2016-הסורית ב מלחמהנכנסה ל
מיליארד דולר. ארה"ב כמעט חיסלה את  3והלוותה לאסד עוד 

 חיילים 700-כ עדיין מחזיקההיא נוכחותה הצבאית בסוריה (
אך ישראל לעומת זאת הגבירה את התקפותיה  ,)במדינה

  . על סוריההאוויריות 
יש להניח ששתי המדינות מתואמות ביניהן: ישראל גורמת     

לאיראן ולסוריה קורבנות והרס תשתיות יקרות מדי שבוע. 
בשם  יתמלחמת התשה זו קרויה במערכת הביטחון הישראל

ב, מצד שני, המערכה שבין המלחמות. ארה" -'מב"מ' 
מתמקדת בחרם כלכלי ומדיני ארוך טווח על סוריה ובעלות 

   בריתה איראן ורוסיה. העמים במזה"ת משלמים את המחיר.
  

  הדילמה ההומניטרית
ארגוני עזרה הומניטרית בינלאומיים וארגוני האו"ם     

נמצאים בסכסוך הסורי, כמו בסכסוכים אחרים, בדילמה 
 ,כריבון, אחד דורש המשטר הסורימוסרית בלתי נסבלת. מצד 

שכל עזרה מבחוץ תקבל את אישורו ותועבר דרכו. מצד שני 
מגויסת  ןדורשות הממשלות המערביות, שמקרב אוכלוסיית

רוב העזרה הוולונטרית, שהעזרה לא תועבר באמצעות 
 באמצעותהמשטר פן תשמש ללגיטימציה שלו ולחיזוקו 

מארגוני העזרה, בגלל  העדפותיו. כך נמנעת לפיניתוב העזרה 
צד אחד או אחר, האפשרות להגיע לנזקקים. הפוליטיזציה של 

מבלי ה, העזרה ההומניטרית הופכת לכלי נשק במלחמ
שלתורמים הישירים יש אפשרות להביע סולידריות 

  הומניטרית ללא תווך פוליטי מלמעלה.
נגד  צות הבריתאר את המתקפה שלעל רקע זה יש להבין גם     

ארגון הבריאות העולמי. הארגון הסכים להעביר עזרה לבנק 
הדם הסורי חרף הסנקציות. במשך החודשים האחרונים העביר 

מעבדות ובגדי הגנה למלחמה ציוד ציוד בדיקות, גם הארגון 
בביקורת כה זבקורונה דרך משרד הבריאות הסורי. על כך 

  רום לו. והפסיקה לת פרשה מהארגוןשאף  ,מצד ארה"ב חריפה
האמריקאית מודה שחלק מהציוד נגד  תאפילו העיתונו    

הגיע בסופו  סוריהקורונה שנשלח מארגון הבריאות העולמי ל
של דבר, אמנם במאוחר, גם לאזורים שאינם בשליטת אסד. 
דוגמה זו ממחישה את השימוש הזדוני בטענת שלילת זכויות 

נזקקות, רום מאוכלוסיות יח סיועאדם כתואנה שקרית למניעת 
 פרה. במצב ריאלי ומסובך משאין דרך אחרת להגיע אליהן

אדם. דווקא ארגון הזכויות  םבש ,זכויות אדם ארצות הברית
הבריאות העולמי הוא המנסה לנתב מדיניות בריאות 

  אוניברסלית בעולם שסוע, ציני וחסר לב. 

  אבישי ארליך
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  ם-תערוכה במוזיאון על התפר בי

  שנה  מאהכמעט 

  למטרופוליס
) נפתחה 4במוזיאון הירושלמי "על התפר" (חיל הנדסה     

 ,אילם של פריץ לאנגה הסרטבהשראת אחרונה תערוכה ל
-חשת בר). עלילת הסרט, המת1927"מטרופוליס" (גרמניה, 

  נכתבה על פי תסריט של תיאה פון הארבו. , 2026
הסרט מספר את קורותיה של העיר מטרופוליס בה חיים שני     

-מתגורר ועובד בתנאים תתהמעמד הפועלים  :מעמדות
ואליטה של  ;ת ענקמשועבד למכונ תית,אנושיים בעיר התח

  מתגוררת בחלקה העליון של העיר.הבעלי הון 
יורד אל העיר  ,בתחילת הסרט פרדר, בן מעמד האדונים    

של הפועלים ומתאהב במנהיגת הפועלים מריה.  יתהתחת
ים, ואלה הפועלחיים פרדר מזועזע מתת התנאים שבהם 

   מתכוננים למרד. 
  

  דרוויש -מכתבי אלקאסם 
תרגום חליפת המכתבים על עמלים כעת  "מכתוב"בהוצאת    

מחמוד דרוויש וסמיח פלסטינים: -בין שני משוררים ערבים
 1986-במשך שנתיים, משהחליפו ביניהם אגרות . האלקאסם

הערבית  שירההפכו נכס צאן ברזל של הספרות וה, 1988ועד 
בן ַאְלִּבְרֶוה העקור מן המולדת,  , דרוויש,המודרנית. האחד

  תוכה. ַאְלַראֶמה העקור בבן  , אלקאסם,השניואילו 
הפכו את ופעילות במק"י  דירה שני חברים שחלקו פעם    

חברות ב יהם עוסקותהמילים לגשר המחבר ביניהם. אגרות
  .קולקטיביבפרטי ובדות, התנגבשירה ובאהבה, בו

      

 תדיסטופי-תקפיטליסטיהעיר ה ,הדימוי של "מטרופוליס"    
של העיר המודרנית השפיע על אופן הצגתה  ,שהופיע בסרט

  .ימינועד 
 :המרהיבהתערוכה , רפי אתגר, בקטלוג האוצרעל כך כתב      

מתקרבת והאנושות יכולה לבחון מחדש את מידת  2026 שנת "
 'מטרופוליס'התגשמותו של החזון שחזה הבמאי פריץ לאנג בסרטו 

שנה, תתגשם  100-. האם בחלוף כ1926שהוקרן לראשונה בשנת 
נבואת הזעם בה ישובו הפועלים להילחם על זכויותיהם הבסיסיות 
לכבוד האדם וחרותו הכלכלית נגד כוחות העושר והקפיטליזם 
המכתיבים את קצב הבניה, הפיתוח המדעי והטכנולוגיה בדרך 

  ".?לשליטה על הכוח בעולם
היום מביטים אנו קדימה אל העולם הנמצא " ,לדברי אתגר     

במרוץ עם עצמו ואינו עוצר לרגע ועל המציאות המעצבת את עצמה 
בקצב שאין אנו מצליחים להדביק. מביטים אנו אל עבר ערים 
ענקיות שמטוסים ורחפנים טסים בין גורדי השחקים המצופפים 

ר טורי הולכים לאיבוד בסבך הכבישים והמחלפים ואין ספוו ,בתוכן
כבר היום אנו מתכננים לעצמנו  .ביניהן יםהמכוניות המשתרכ

ולדורות הבאים את העיר העתידנית, זו המשכפלת את רעיון העולם 
התעשייתי, המנוכר והאכזרי שבו חיו מייסדי מטרופוליס העשירים, 
שכל עניינם היה לחיות בתפנוקים ובחיים טובים, כשמולם עובדים 

 ."סרי חופש הנאבקים על קיומםקשי יום, חסרי בית וח
; מינורו נומאטה, יפןבתערוכה מוצגות יצירותיהם של    

ליו ; פריץ לאנג, אוסטריה; טאיוואןו ב"ארה ינג הסיה,'טצ
; מייק וינקלמן, ארה"ב; ירוסלב קוזקביץ', פולין; בולין, סין

מיאו ; ישראל – שי קרמר, ארה"ב; דניאלה קומאני, איטליה
  .רוי טוסקאנו, פורטוגלו ;בן טולמן, ארה"ב; ון, סין'שיאוצ

בקטלוג התערוכה המוקפד, מלבד היצירות המוצגות בה,      
מתפרסמים גם התרגום לעברית של שני מאמרים העוסקים 

בעיית הגודל: קטן, בינוני, גדול, ענק", מאת בעיר בת זמננו: "
רם קולהאס ו"המחר שייך לכולם", מאת מת'יו קלודל. יצוין 

 –במוזיאון סיורים מודרכים בתשלום  יםיום שישי נערכ שמדי
   באוקטובר.  31-עד לנעילת התערוכה ב

       

  אתרתערוכה בחיפה בהש

  של אמיל חביבי וספר
אמנים  24בבית הגפן בחיפה נפתחה תערוכה בה משתתפים     

 מאת"סראיא, בת השד הרע"  אשר יצרו עבודות בזיקה לספר
התערוכה היא פרי שיתוף פעולה . הסופר הנודע אמיל חביבי

בין גלריה בית הגפן לבין החוג לאמנות בבית הספר לאמנויות 
יא, בת השד הרע: סרא"ספרו אוניברסיטת חיפה. של 

וראפייה", של העיתונאי והסופר אמיל חביבי, ממנהיגיה 'ח
-ההיסטוריים של המפלגה הקומוניסטית, פורסם בעברית ב

1993 .  
של החוג  כנית התואר השניות בוגרי הםכל המשתתפים     

ועד היום: הדיל אבו ג׳והר, ג׳פרא אבו זולוף,  2003משנת 
ציקי אייזנברג, מקס אפשטיין, לירון גולן  ,פואד אגבאריה

אלה כהן ונסובר, דורון  ,וסרמן, איילת דבירי, מנאר זועבי
, רשיר לייז ,שלומית ליוור,וולף, ריטה כץ, יערה כרמי כליפי 

פישר, מקרוב, ודים נמירובסקי, איריס סינטרה, מורן תמרין 
-אמילי קופר, אלכס קרמר, מיכל קלסובסקי, ענת רוזנסון בן

  חור, אמיר שוהם ויעל תורן.
 –שעות פתיחה  , חיפה.2גלריה בית הגפן, רחוב הגפן      

. כמו כן, 14:00-10:00שישי  ;15:00-10:00חמישי: -ראשון
ועד לנעילת התערוכה נערכות  19:00שעה , ממדי יום שלישי

  שיחות מקוונות עם האמנים המציגים בה. 
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לדרוש את  )26.6( בסוף השבוע מאות מפגינים הגיעו    
 נובנימין נתניהו מול מעו ו של ראש הממשלההתפטרות

המפגינים הניפו שלטים שקראו לחקירה של פרשת בירושלים. 
מארגני  הצוללות ואחרים עליהם נכתב "אין מנדט לשחיתות".

 הםב ,שמונה מהם נעצרומחאת הדגלים השחורים מסרו כי 
אחד ממובילי המחאה ובכיר לשעבר בחיל האוויר, תא"ל 

 במיל' אמיר השכל. 
בעקבות מעצר המפגינים, בערב שלאחר מכן התייצבו     

אלפים במשמרות מחאה שנערכו ברחבי הארץ למען שחרורם. 
נאם בית ראש הממשלה, בהפגנה המרכזית, שהתקיימה מול 

"מי שכובש .הרשימה המשותפת) –ח"כ עופר כסיף (חד"ש 
עם אחר לא יכול להיות חופשי. נתניהו מביא את שיטות 
הכיבוש לתוך ישראל. ויום לאחר שדאג שנשלם את המיסים 

אמר , השודד להצביע נגד דמי אבטלה לעצמאים"הגיע שלו, 
  . המפגיניםוזכה במחיאות כפיים ובתשואות מכסיף 

משמרות מחאה בערים יצוין שבנוסף לירושלים נערכו     
עכו,  ,נהריה ,קריית שמונה ובצמתים רבים ברחבי הארץ, בהם

צומת  ,צומת כפר קרע, קרית טבעון ,יוקנעם ,חיפה ,כרמיאל
גבעת  ,רמת השרון, הרצליה בנימינה, רעננה, ,פוריידיס

לוד, מודיעין, לטרון, רמלה, רחובות, יבנה,  ,אביב-תל, שמואל
  ואילת. בע, דימונהבית קמה, שדה בוקר, באר ש

בצומת בנימינה בגז  המפגיניםבמהלך המחאה הותקפו     
התווכח עם אחד  מתנכלדי אדם שנמלט מן המקום. הביפלפל 

המפגינים וקרא קריאות תמיכה בראש הממשלה נתניהו. 
  פל בנפגעים.יטומקום לאמבולנס מד"א הגיע 

  

-הפגנות פלסטיניות

  ישראליות נגד הסיפוח
-26( בסוף השבועמאות ישראלים ופלסטינים השתתפו     

ונגד תוכניות  נגד הכיבושמשותפות ת מחאה ו) בהפגנ27.6
ההפגנה בצומת בשבת התקיימה . הסיפוח של ממשלת הימין

ביוזמת תנועת "לוחמים  הכבושה בקעת הירדןדרום אלמוג שב
  לשלום" ובשיתוף הרשות הפלסטינית. 

חבר המועצה המחוקקת הפלסטינים ומראשי תנועת הפתח,     
ג'בריל רג'וב, פנה בעברית למפגינים: "טראמפ לא מפסיד 

מה שחשוב לביבי זה רק הכיסא שלו. אל תיתנו וכלום, 
. מושל "אפרטהיידוללנתניהו להוביל אותכם למעגל דמים 

דברים במהלך  אף הוא יריחו ג'יהאד אבו אלעסל, נשא
 נו מודים לאנשים שנמצאים כאן ותומכיםההפגנה. "אנח

 ומקווים שהמחנה הזה יגדל ויתחזק מול מחנה ,בשלום
  ים שללאינטרס מנוגדוהשנאה", אמר. "הסיפוח הקיצוניות 

  

  הישראלי ברית הנוער הקומוניסטי –בנק"י 
 כואבים את מותה בטרם עת של חברתנו מסניף עין מאהל

 ערוב חסין חביבאללה

העם הישראלי. האינטרס של שני העמים של הפלסטיני והעם 
הוא שלום. הימין הקיצוני לא מעוניין בטובת העמים הישראלי 

להישאר בשלטון. לא אכפת לו  רק הוא רוצה – והפלסטיני
  מההרג בשני הצדדים". 

התקיימה הפגנה נוספת נגד הסיפוח ונגד כן יום לפני     
המזרחית האלימות המשטרתית בכפר עיסאוויה שבירושלים 

בהם פעילי חד"ש, פרי ג'רוזלם , כמאה מפגינים הכבושה.
קראו סיסמאות וצעדו ברחובות עיסאוויה  ,ועומדים ביחד

בעברית ובערבית, בהן: "דם ערבי אינו הפקר", "מעיסאוויה 
תשוחרר פלסטין" ו"די לכיבוש". למפגינים  –לבילעין 

ף עופר כסי –הצטרפו שני חברי כנסת מהרשימה המשותפת 
  . (חד"ש) ואוסאמה סעדי (תע"ל)

  
  

  מנויים מקוונים; 2,000לקראת 
  על המסךבקרוב יומי ה"זו הדרך" 

 למהדורה השבועית נרשמוכבר מנויים  1,500-יותר מ    
משבר מאות מהם מאז פרוץ  - המקוונת של "זו הדרך"

מהדורה ה לשכמעט אלף המנויים  צדבזאת,  .הקורונה
  המודפסת של שבועון השמאל היחיד היוצא לאור בישראל. 

: לעתיד הקרוב שתי מטרותציבה לעצמה מערכת הה    
ולהשיק  ,2,000-להגדיל את מספר המנויים המקוונים ל

מהדורה יומית של "זו הדרך" באינטרנט. ההכנות למהדורה 
תחילת בוהיא תהיה נגישה לקוראים  ,היומית בעיצומן

המערכת  תקייםאוגוסט. לקראת השקת המהדורה היומית 
פתוחה בהשתתפות כל הרוצה לקחת חלק בכתיבה,  הישיב

כי המהדורה  –והנוסף  ,צילום בפורמט החדשבבעריכה ואף 
תוסיף להופיע. בגיליון "זו הדרך" המודפסת השבועית 
וקדש למאבק בכיבוש היה גיליון מיוחד המהקרוב, שי

פרטים נוספים על ההכנות להשקת  פרסמוית ,סיפוחבו
 המהדורה היומית ועל ישיבת המערכת הפתוחה.   

  

  לא לסיפוח, כן לפלסטין עצמאית
  מחאה מול הקונסוליה האמריקאית בירושלים

  ירושלים, 20 אגרון, 14:15, 3.7י, שישיום 
  

  לוחמים לשלום
בגליל  לקראת יום השנה לגירוש הכפר מעלולסיור ומפגש 

  העקורים הפנימיים  שאלת - בנושא: נוכחים נפקדים ,התחתון

  , ליד הכנסייה בכפר מעלול10:10, 10.7י, שישיום 
  

  חד"ש תל אביב
  עובדות, נאבקות, משפיעות""

  'גל חד"ש'  פודקאסטב יעשירפרק 
   סיעת חד"ש בנעמ"ת, מייסם ג'לג'ולי בהשתתפות

מיוזיק, הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל 

 במיקס קלאודבגוגל פודקאסט ו


