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  (צילום: דובר צה"ל) סים ממתינים לאישור מוושינגטון ייות והט תלוי הפצצות כבר 
  

) 12.6הודיע בתחילת השבוע (שיא ארה"ב ג'ו ביידן  נ    
לב  כי התיכוןכוונתו  במזרח  הקרוב  בקר  יולי    . בחודש 

ובשטחים   בישראל  בסעודיה,  לבקר  צפוי  הנשיא 
הכבושים. בסעודיה  הפלסטיניים  ביקורו  קשור    לדבריו, 

  .  "לאינטרסים הביטחוניים של ישראל"
בסעודיה,   תיערךפגישה גדולה שהיא למטרת  הנסיעה  "   

ביטחון הלאומי של הישראלים", ה  תתמקד בהבטחת והיא  
לטיסהביידן  הוסיף   שעלה  לפני    הנשיאותי  מטוסב  רגע 
נשאל מדוע הוא עוזב את ארה"ב דווקא    .הפרטי כאשר 

"יש לי תוכנית    ענה:  ,לטפל בעליית המחירים  במקוםכעת  
  .מחירי האנרגיה"מבהרבה  והיא קשורה לנושאים גדולים  

  כי   ,בהצהרת הנשיאמטילים ספק    הפרשנים בוושינגטון     
הביקור   גיוסהמטרת  בעליית   של  היא  למאבק  סעודיה 

בכך  . בעולםהנפט    ימחיר גם  ספק  להטיל   יש 
במרכז ש עומדים  הישראלים"  הביטחוניים  "האינטרסים 

  הביקור.
להניח      יותר  של  כי    סביר  הביטחוניים  האינטרסים 

האימפריאליסטית מושא  הם    האמריקאית  המעצמה 
"תוכנית  לשחק תפקיד מרכזי ב  דונהינישראל  כי  ו  ,הביקור

הקמת ברית צבאית בהנהגת ארה"ב   - הגדולה" של ביידן
איראן. של    נגד  האינטרסים  למען  להיאבק  מוכן  ביידן 
עד   להארצו  בדומה  האחרון,  הישראלי    מלחמה חייל 

מוכן   הוא  בה  חלקבאוקראינה,  לחייל   לקחת  עד 
  האוקראיני האחרון.  

ציגו המפלגה  ה  במזרח התיכון,  הנשיאלקראת ביקור      
והמפלגה   הקונגרס  ית  אהרפובליקהדמוקרטית  בפני 

ממשיכה את הקו ששירטט   ההצעה.  הצעת חוק משותפת

במזרח  שקידם  הנורמליזציה  בהסכמי  טראמפ  הנשיא 
התיכון, וקוראת, הפעם ביוזמת ביידן, לקדם שיתוף פעולה  

   .המדינות באיזורצבאי בין ישראל לבין 
החוק       לנסח    ה טילמהצעת  הפנטגון  ה  יאסטרטגיעל 

אווירית   הגנה  מערך  ארה"ב להקמת  של  בריתה  בנות  על 
התיכון   החקיקה.    180תוך  במזרח  ממועד   ארה"בימים 

לעניים"    מעיןאפוא  מקדמת   ישראל,    יחברובו    "נאט"ו 
סעודיה, קטאר, מצרים, עיראק, ירדן, בחריין, כוויית ועומאן  

ערכות  פני ממ  מפני "טילים יבשתיים וימיים,  ויגנו זו על זו
   ."תקפות טיליםפני מות ומאוויריות מאוישות ובלתי מאויש

בה ביקורו של ביידן בסעודיה צפוי לכלול פסגה אזורית      
הדמוקרטימנהיגי    ישתתפו ב"מערב  התומכות  ", המדינות 

  בהמשך . הפסגה תיערך  הסכם ההגנה החדשל  אשר יחברוו
הגנהל לקדם הסכם  בו התחייבו    מקביל,  החלטת הפנטגון 

    .כוחות נגד איראן יות לשלבישראל וכמה מדינות ערב
ש      ספק  ביידן  לאין  של  השינוי"  עז "ממשל    דמיון 

עמ'  ל (ר'  בנט  של  השינוי"  המדיניות    .)3"ממשלת 
ממשיכה באופן ישיר במזרח התיכון    הנוכחית  האמריקאית

  .  יםקודמהממשלים האת זו של 
(  שבועב     בנט   9.6שעבר  נפתלי  הממשלה  ראש  ביקר   (

נשיא איחוד האמירויות מוחמד    גש עםנפשם    ,באבו דאבי
קידום  ", השניים דנו בהבן זאיד. על פי הודעת ראש הממשל

ל ישראל  בין  ביטחוני  פעולה  .  "מדינות המפרץבין  שיתוף 
כי   כךמ ללמוד  פועלבנט    ניתן  את    כבר  איחוד  לצרף 

החדשה.    האימפריאליסטית  לברית  תהאמירויו הצבאית 
אינספור   זאת, לאחר שנערכו צבאיי  בגבולותיה  ם  תרגילים 

   ביוזמת הצבא האמריקאי.

  2022ביוי  15/  23גיליון    
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  דברים בשם אומרם 

   אנחת רווחה ברשימה המשותפת
המשותפת" הרשימה  עם  אשב  עבאש  ,לא  למנסור  ס בניגוד 

רשימה המשותפת הם  החברי  .  לפי האינטרס הפלסטיני  פועלת
לא רוצים להיות אזרחי ישראל. מנסור עבאס  ו לא ישראלים,  

והוא אומר בפה    ,לא נפגש עם אבו מאזן או עם אויבי ישראל
. זה  'אני חלק מהמקום הזה ואני רוצה להשתלב בחברה'  :מלא

    .'מצוין מבחינתי'
  2.6שר האוצר אביגדור ליברמן, רשת ב', 

  תחבורה שנוסעת לשום מקום שרת 
מוכנה   משבר  איזה  לב  מרב  "שימו  התחבורה  מיכאלי  שרת 

לתת   לא  כדי  הציבוריתהנחות  לחרדים  לייצר    . בתחבורה 
מחאת  ל  בתגובה  לייצר שום משבר   היא לא מוכנה   לעומת זאת, 

המינימום,  למתמחים,  ההרופאים     או המורים    משברלשכר 
תחת אחריותו  בירושלים המזרחית    שהתרחשה צעדת השנאה  ל

לא ייעצר במהלכה יהודי  כי  וידא  . הוא, אגב,  של חבר סיעתה
         ." מאות קראו לרצחש בשעהאחד 

  30.5ציוץ של איתי אקנין, 

  ? טוק - טיק ה   או שרת שרת התחבורה  
אוטובוסים  ש   בשעה "  נהגי  תנאי  שבתו  מאות  על  במחאה 

  ' העבודה ' נהגות אוטובוסים את ישיבת סיעת  פוצצו  העסקתם,  
התחבורה  שרת  המפלגה,  יו"ר  של  לדבריה  והתפרצו  בכנסת 

תתביישי לך, צאי ' :  השרה צעקו לעבר    המפגינות   מרב מיכאלי. 
נמאס לעשות פיפי בדליים ' - ו   ' טוק ותתחילי לדאוג לנו - מהטיק 

אדם?  בנות  לא  אנחנו  מדבקות ' ובבקבוקים.  הניפו  הנהגות   .
רישוי,    בצורתצהובות   נכתב ו לוחיות  אפס   –מרב  '   : עליהן 

   . " בתחבורה' 
  6.6"ידיעות אחרונות",   

  ? 30-שנות השל ארה"ב של היום... או גרמניה 
שנים  " עשרות  ארה"ב  מימנו  לפני  העשירי  ממסד  את 
מדיניות רפובליקאי  ה טי־ אנפיסקלית,    שמרנית   שקידם 

ו חוקתית.  קומוניזם  המיליארדרים   כיוםדמוקרטיה    מקדמים 
בנוגע  של טראמפ    שקריו, מחזקים את  סדר יום אנטי־דמוקרטי

 , קוראים להגבלות על הזכות להצביע2020-ב הבחירותלזיוף 
פיטר    המיליארדר  .ואף מטילים ספק בערכה של הדמוקרטיה

ממייסדי  ,  תיל   המגמה ממובילי  הוא  ,  אלפייפחברת  אחד 
הז שחופש  ':  טעןר  בעב  ו.המפוקפקת  מאמין  לא  כבר  אני 

  '". ודמוקרטיה עובדים יחד
    23.5גרדיאן", ההכלכלן רוברט רייך, "

  נגד הטרור? בעצם, בעד נתניהו 
אם אתה מסכים עם הטענה שהממשלה נשענת על תומכי  ה"'

שאל הצה  טרור?'.  סגל זו  עמית  הפוליטי  הפרשן  סקר  ב  יג 
שאבה את   12. מערכת חדשות 12 מהדורת החדשות של ערוץ

של  ישירות  הטרמינולוגיה   פוסק  הבלתי  התעמולה  מקמפיין 
הציבור   נבחרי  את  הממתג  הנוכחית,  הממשלה  נגד  נתניהו 

למרות שנבחרי הציבור הערבים    ,הערבים כ'תומכי טרור'. זאת
טרור תומכי  ולרדיו,  ה  .אינם  לטלוויזיה  השנייה  רשות 

הרגולציה   אכיפת  על    המסחריים   י התקשורתבגופהאחראית 
    ."כמאתיים תלונות על ניסוח השאלהקיבלה 

  31.5עין השביעית", ה"אתר שוקי טאוסיג, 

  

 מכתבים

  למערכת    
  
  

פליטי קונגו   להציל את

  משרת הפנים שקד
הגיש המוקד עתירה ובקשה שאני שמחה לבשר שבעקבות      

ו  שרת  הקפיא  ,  מהגריםללפליטים  החלטת  את  המשפט  בית 
הקב ההגנה  את  להסיר  שקד  איילת  מהפנים  מבקשי וצתית 

עד    מקונגומקלט  ה בישראל.  המשפט  להחיים  בית  הכרעת 
  כל מבקשי המקלט מקונגו מוגנים מגירוש.יישארו בעתירה, 

בהיא"ס  הגשנוהעתירה  את       חברינו  עם  ישראל,    בשיתוף 
אפריקאי פליטים  לקידום  המרכז  אדם,  לזכויות  ,  םרופאים 

האזרח   -א.ס.ף   לזכויות  והאגודה  לפליטים  סיוע  ארגון 
שוורץ   בישראל. מיכל  הדין  עורכות  ניסחו  העתירה  את 

  . מהמוקד לפליטים ולמהגרים ומירב בן זאב מהיא"ס ישראל
נגמר     טרם  אלהמאבק  אך  לאור    ה ,  מרגיעות  מצב חדשות 

בקונגו   כי  מלמדים  רשמיים  דו"חות  בקונגו.  האדם  זכויות 
נפוצות פרקטיקות   הרג שרירותי    לרבות   חמורות דיכוי  עדיין 

העלמת  משפט,  עינויים  ללא  מסכני    ,אזרחים,  מאסר  תנאי 
ובלתי  נרחבת  פגיעה  פוליטיים,  מתנגדים  של  רדיפה  חיים, 

חטיפ באזרחים,  שימוש  החוקית  מלחמהולצבילדים  ,  ,  רכי 
אלימות מינית ומבוססת מגדר כלפי נשים וילדים, סחר בבני  

    אדם ועבדות ילדים.
עמדתה       גם  לפליטיםזו  האו"ם  נציבות  רסמה  ושפ  ,של 

האחרון  הדעת  בחוות בפברואר  האחרונות  .  הרשמית  בשנים 
רק    לקונגו הוחזרו   התנאים    אולם   . בודדים  פליטיםבכוח 

      .חמור  זכויות אדם  תהפרמשבר  ב  עדיין ההומניטריים במדינה  
המשפטי     למאבק  אמיסי    יהשתתפת  ,במקביל  טונטון  לצד 

בדיון  ,  שני מבקשי מקלט מקונגוקלופה ופטריק קפויה צ'ומה,  
הכנסת של  הפנים  ההגנה  הדיון    .בוועדת  להסרת  הוקדש 

לגלות   נדהמנו  מקונגו.  המקלט  ממבקשי  שרת  כי  הזמנית 
ללא ביסוס  הפנים שקד פרסמה את החלטתה להסיר את ההגנה  

  משרד החוץ.   שלעובדתי וללא חוות דעת כתובה  
קשר     ההגנה    קיים  הסרת  על  הדיון  מקונגו    מהפליטיםבין 

ברורה  העדר    לבין למעמד מדיניות  הפליטים    באשר 
  הרצון של הממשלה חוסר  המכנה המשותף הוא. ניםוקראיהא

מד ללקבוע  ושקופה  ברורה  הגנה  בינתיים,  גביהםיניות   .
  .  וגם אנחנו האזרחים הישראלים ,הם הפליטים הקורבנות

אתכם     מזמינה  את    אני  דע  יידברלקרוא  שפרסם  בטור  ה 
"ה "הארץ":  הנואעיתון  ההגנה    שהניסיון  את  להסיר 

מהקונגולזים וכישלון הסדרת מעמדם הזמני של האוקראינים  
שיש טלאים  מעידים  וממדיניות  מאלתורים  חובה לחדול   .  
מדיניות ברורה ושקופה של החלת הגנה  ו נהלים    ,לקבוע חוקים

ועל מי שחלילה    ,חול על מי שכבר כאןל  . עליהת זמניתקבוצתי
ביטחון   תספק  כזו  מדיניות  בעתיד.  לכאן  להימלט  ייאלץ 

ולציבור    לאלה ויציבות   השונות  לרשויות  מביתם,  שנמלטו 
  ". הישראלי כולו, ותחסוך ממון רב למשלם המיסים

  

    ד"ר איילת עוז
  למהגריםוהמוקד לפליטים מנכ"לית 
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  קשה במיוחד אחתעוד ושטחים בשנות כיבוש  54

  בנט למען השלום? כלום ה מה עש 
  

מדינת       בתולדות  הראשונה  הממשלה  שאינה  "זו  ישראל 
תשמור על  כי    והראשונה להצהיר  ,מכריזה על רצונה בשלום

ק בכל  וסטטוס  הפלסטיני ו  השטחים  לכיבוש  כך  יהנוגע  ם", 
(  סיכם ועדת המעקב של הציבור הערבי,  12.6השבוע  יו"ר   (

קרא לרע"מ    בהמשך דבריו.  .  .  .  רשת ב' למוחמד ברכה, בריאיון  
    לנטוש את הקואליציה הימנית. 

ח"כ  סיכמה    ) 7.6(   בשבוע שעבר  "הארץ"עיתון  בבמאמר      
את שנת  הרשימה המשותפת)   -  (חד"שסלימאן  -עאידה תומא

(תכהונ הראשונה  הנראהה  ממשלת    וככל  של  האחרונה) 
  ' ממשלת השינוי'קמה  שבצלם, מאז  ארגון  לפי נתוני  "  :השינוי

ישראליםהר ואזרחים  הצבא  המשטרה,    פלסטינים.   102  גו 
ים  יפלסטינמבנים    580-יותר מישראל  הרסה    ,באותו פרק זמן

הפרט,   להגנת  המוקד  נתוני  לפי  הכבושים.    640בשטחים 
משפט  בלא  מינהלי,  במעצר  כיום  מוחזקים  ובלא    פלסטינים 

עכשיו,  זכויות שלום  לפי  החולפת  .  הממשלה  בשנה  קידמה 
לבניית   מכרזים    7,292תוכניות  ופרסמה  בהתנחלויות  דירות 

נתוני    1,550בניית  ל לפי  המרכזית  נוספות.  הלשכה 
של במחצית  ,  לסטטיסטיקה ל  2021  השנייה  הקמת  (סמוך 

     ."בהתנחלויות בבנייה  43%עלייה של   חלה ,)הממשלה
הכבושים    מתנחלים השל  האלימה  השתוללות  ה     בשטחים 

השינוי".   גברה "ממשלת  כהונת  תחילת  מאז  היא    גם 
  , פעילי שלוםלסטינים ופ  באלימות  מרבים לתקוףהמתנחלים  

    חיילים וקצינים בכירים. הם שללעיני והכל 
  

  בשטחים  את האפרטהייד  לשמרהמאמץ העיקש 
ה     אישרו  לחקיקה  השרים  וועדת  (הממשלה  ,  )12.6שבוע 

  לגביאת הארכת תקנות החירום    ,בתמיכת שרי מרצ והעבודה
  ה ים הכבושים. נמסר כי בכוונתיהמתנחלים בשטחים הפלסטינ

. החוקהצעת  על  בכנסת  הצבעה נוספת    לקיים ממשלת בנט  של  
גדעון סער יועברו להצבעה   חשף  שר המשפטים  כי התקנות 

המתאים" שבמועד  ולאחר  בקואליציה  המפלגות  ה,  חברות 
להשליםי צריכות  שהן  התהליכים  את  אם  כלומר  ."שלימו   :

  . וכאשר יימצא הרוב הדרוש
ת בישיב רז נזרי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אמר       

המילה   ,התקנות עד סוף החודש רו  אוש לא י   אםכי    , הממשלה 
לא  "   , בתרחיש זה . הוא טען כי  " לא תספיק לתיאור המצב "כאוס 

אסירים ביטחוניים". שרת הפנים   3,500לנו דין להחזיק    יהיה 
ושאלה אליו  פנתה  שקד  המתגוררים   : איילת  אנשים  "האם 

יפס   1- השיב: "ב   לכך ",  ? קו לקבל קצבאותי ביהודה ושומרון 
יכול   לא  אלוף  צו  הלאומי.  לביטוח  קשה  בעיה  תהיה  ביולי 

לפעול   גופים בישראל ל להורות   פתרונות, כיצד  ננסה למצוא   .
  שהממשלה עוקפת את הכנסת".הבעיה היא  בל  א 

חוק תקנות יהודה ושומרון (הידוע בשם "חוק יו"ש") נפל      
לאחר    6.6-בלראשונה   הכנסת,  של  שבמליאת  הכנסת  חברי 

המשותפת,  עם   הרשימה  מרע"  יחד  גנאים  וג'ידא    מ מאזן 
ממרצ-רינאווי להארכתו  ,זועבי  רע"התנגדו  חברי  שני    מ . 

רע" ויו"ר  העבודה  מרצ,  סיעות  מההצבעה.  מנסור    מנעדרו 
  .הגזעניתתמכו בהצעת החוק  עבאס

צייץ יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ    עם הפלת הצעת החוק    
איימן עודה (חד"ש): "חוק האפרטהייד נפל וגם הכיבוש עוד  

 ההצבעה: לתוצאות  התייחסה   סלימאן-תומא ח"כ  ל". פויי

 

  )סוכנות ואפא(צילום:  פלסטיני בשטחים הכבושים  תושבמעצר 
  

והאפרטהייד  " הסיפוח  העיקרית  אך    ,נפלחוק  המשימה 
  ".  מעמיקה אותוההממשלה  את  להפיל את הכיבוש ו  -נשארה   

הדגישה     בבוקר"לצערנו    :עוד  מחר  יסתיים  לא   ,הכיבוש 
הייתהאבל   חשוב:    ההצבעה  חשפהרגע  אלה  את    היא 

על המאבק נגד הכיבוש,  שהשתמשו במילים גבוהות כשדיברו  
האמת   ברגע  בעדואבל  אותם    .הצביעו  העזו  כ  ראינו  שלא 

  להתנגד לאפרטהייד". 
  

  הכיבוש בגולן הסורי  תתחזוק
בנט       על    יות אווירהתקיפות  הקצב  את  מאיצה  ממשלת 

כך  סוריה,   כדי  בותוך  אחיזתה  את  הגולמהדקת    ן רמת 
( .  הכבושה דנה  14.6השבוע  תכנוניים  )  לנושאים  הוועדה 

ש להקמת  בתוכנית  חדשותעקרוניים  התנחלויות  ברמת    תי 
    . "מטר "ו  "אורחה"  –הגולן 

בנט      להחלטת  בהמשך  התוכנית  את  מקדמת    הממשלה 
שובי  יד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביוד "לע  2021בר  מדצמ

וקצרין   גולן  האזורית  ההמועצה    . "2202-5202שנים  בין 
זוממת  את   הממשלה    , יןקצר  מתנחלי  אוכלוסיית   להכפיל 

- אלף ל 50-גולן מב יתר ההתנחלויותאוכלוסיית להגדיל את ו
שתי ההתנחלויות החדשות  .  2025אלף תושבים עד שנת    001

  .משפחות 0004, יחד לקלוט  מיועדות
השינוי"  ב     "ממשלת  של  הכהונה  שנת  כי  לסכם  ניתן  תום 

קו ללא    והסטטוס  הנוגע  בכל  הנשמר.    כיבוש מדיניות 
בתמיכת העבודה, מרצ  (  ממשלת בנט  הצליחה   , והאפרטהייד

      . בנימין נתניהו אכזרית ודורסנית מזו של להיות   )ורע"מ
תומא     "הארץ":  כתבהסלימן  -ח"כ  ימין  הלאנשי  "   לעיתון 
ברירה'קואליציית  תוך  ב העליונות  חשוב    'האין  על  לשמור 

כ  .היהודית כנסת  אורבך  חברי  וניר  שקד    מגויסים איילת 
זאת,  .ההתנחלויותמפעל  להרחבת    ומחויבים חברי    לעומת 

רע"  עתיד,  יש  לבן  מהעבודה,  וכחול  מרצ  כלל ,  פועלים    לא 
  ".  לסיום הכיבושמעולם  פעלולא ו   ,לשוויוןו  לצדק

ו  שנות  55לאחר  "      צבאי  דיכוי  לאחר  כיבוש  שנות  עשרות 
העליונות  נחשבת  לאומי ואפליה גזענית של העם הפלסטיני,  

על אחת כמה וכמה  זאת,  ומובן מאליו.    'טבעי'היהודית דבר  
הציוני'משמשים  כאשר   מגן    מ ורע"  'השמאל  חומת 

  ", סיכמה.לקולוניאליזם הישראלי

  אפרים דוידי  
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פעילי שלום הותקפו  

  בדרום הר חברון
יידה       חמוש  (מתנחל  שעבר  לעבר    )10.6בשבוע  אבנים 

ב שלום  פעילות  שתי  נסעו  בה  פעמכונית  מחאה  לת  ומהלך 
חסם  בזמן המקרה  ופצע אותן באורח קל.    ,דרום הר חברוןב

מכוניתו ומנע מהן  אמצעות  אדם נוסף את רכבן של הפעילות ב
פי עדויות הפעילים, נכחו במקום כוחות  להמשיך בנסיעה. על  

מח"ט חטיבת יהודה אלוף משנה ישי רוזיליו    יניהםהכיבוש וב
 צפהאת התוקפים. רוזיליו    לא עצר או עיכבמהם  איש  אולם    –

  .מיידה האבנים נמלט למאחז מצפה יאירב בחיבוק ידיים
התקיפה התרחשה בתום הפגנה נגד פסיקת בג"ץ שהתירה     

לגרש מבתיהם  את תושבי מסאפר יטא "לטובת קיום אימונים  
סדירים של צה"ל באזור". בהפגנה השתתפו פעילים ישראלים  

אחד מכבישי הגישה  מ  פנות מחסום אבניםניסו לש  ופלסטינים 
המפגינים   ירו לעבר. כוחות צבא ושוטרים שהיו במקום כפרל

  .רימוני הלם וגז
פורסם ברשתות  ויסמין ערן ורדי  הפעילה    שצילמהבתיעוד      

, כאשר צעיר  לצד חברתה  ת ברכביושב  היא נראיתהחברתיות  
. החלון נופץ  חלוןהלעבר    מיידה אבן גדולהרעול פנים  יהודי  

  .ןבפניה ונפצע ותוהפעיל
במקום  פעילים       במהלך  כי    העידושנכחו  אירע  המקרה 

כביש   תיקון  יאיר,    בקרבתפעילות  מצפה  חוקי  הלא  המאחז 
ולא  מסאפר יטא. מתנחלים חסמו את הכביש  סמוך לבהנמצא  

מהכפר לצאת  לפעילים  הפעילות  התירו  סיום  ברגע    .לאחר 
ותם ואת הרכב באבנים. תקפו א  , המתנחלים שהפעילים עצרו

  טיפול רפואי. ל  תי הפצועות נזקקוש
  – קבות התקרית החמורה, פנה ח"כ עופר כסיף (חד"ש  בע    

לב לשר  המשותפת)  בט יהרשימה  עמר  פנים  ולסגן  - רחון  לב 
הב שוסטרישר  אלון  והמשטרה    :טחון  הצבא  כי  ייתכן  "לא 

דבר   יעשו  ולא  מנגד  לעצוריעמדו  התוקפים    כדי  מתנחלים 
באלימות נפשעת פלסטינים ופעילי שלום. המתנחלים שואבים  

  חוסר מ   ותואת העידוד להמשיך ולתקוף ישירצח  את עזות המ
יאונה להם כל רע.  הזותערבות  הה כי לא  , היות שידוע להם 

התערבות משמעה תמיכה  -של איועמידה מנגד  של  מדיניות  
  .הוסיףאקטיבית בפעילויות הטרור המתנחלי", 

  
  

  
  

  קבלו את 

  זו הדרך
"ל   בדוא  מדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

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

  

  

  כהנא  סגן השר מתן  

  קרא לגרש ערבים
(ימינה)     כהנא  הביע    ,מתן  דת,  לשירותי  השר   השבועסגן 

שיחה עם תלמידי תיכון  מסגרת  גזעניות בה  יועמדות את  )  14.6(
. בתיעוד  הכבושיםים  יבהתנחלות אפרת שבשטחים הפלסטינ

בשמיע  שה שמש  השר ב  שידור מיכאל  סגן  נשמע  ב',  רשת 
  ,אקספרס לשווייץ  רכבת"בכי היה שולח את הערבים    ,אומר
  ". יחיו חיים מדהימיםשם 

עליו,    "אםאמר:    בהמשך      ללחוץ  שאפשר  כפתור  היה 
מאחל להם  הייתי לוחץ עליו ושיעלים מפה את כל הערבים,  
כנראה  ואין כפתור כזה,  . אבל  את כל הטוב שבעולם בשווייץ

הזוש האדמה  על  להתקיים  צורה"  יחד  נועדנו  .  באיזושהי 
  , מחשבהה"  :קיים  ם הפלסטינים לאלדבריו, הסיכוי לשלום ע

שתי מדינות שיחיו בשלום זו  ' יהיו פה  67שאם נחזור לקווי  
  . קשקוש"היא  ,עם זו

כל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת גינו בחריפות את       
  – סלימאן (חד"ש  -דבריו של כהנא. לדברי ח"כ עאידה תומא

פל רחוק מהעץ. והתפוח הכהניסטי לא נ"הרשימה המשותפת)  
  ערבית".  -עוד מדברים על שותפות יהודית ובממשלה ז ו

וצייץ: "בשיחה       אחרי שדבריו עוררו סערה, התנצל כהנא 
שקיימתי אמש עם תלמידים חזרתי על ההבנה המובנת מאליה  

מקום, לשום  הולכים  הערבים  ולא  אנחנו  צריך    שלא  ולכן 
צעד    עשתהיחד. הממשלה הנוכחית  למצוא דרך לחיות כאן  

בשטף דבריי הייתה גם בחירת מילים לא    חשוב בכיוון הזה.
       מוצלחת".

  

לא לקיצוץ חד"ש חיפה: 

  המאבק באלימות  תקציב 
סיעת חד"ש במועצת העיר חיפה מתנגדת לקיצוץ בתקציב     

וחבר   חד"ש  סיעת  יו"ר  באלימות.  למאבק  המיועד  העירוני 
ו": "דווקא  מסר למקומון "כלב  , רג'א זעאתרה  ,ועדת הכספים

נרצחביום   לטובת   הבו  בתקציב החשוב  לקצץ  רוצים  אישה 
  ". המופלג הבכירים מימון שכר

הדגיש     דנה    :זעאתרה  הכספים  ועדת  יד.  לזה  ניתן  "לא 
לשנת   העירייה  בתקציב  השינויים  2022בעדכונים  אחד   .

אלף שקלים המיועדים    500המוצעים הוא ביטול תקציב של  
  שהוכנססעיף    –  נית המאבק באלימות בחברה הערביתלתוכ 

זו פשוט חוצפה. במקום  לפי  לראשונה   דרישת סיעת חד"ש. 
רכיהם, רוצים לקצץ  יענה לצקציב ישרת את התושבים ו שהת

  שכר מנהלי העירייה". מיליון שקלים ל 4.5ולהוסיף 
(כאמור,        בת    ) 12.6השבוע  כלאסאני,  סמר  בחיפה  נרצחה 
ניסה לשים קץ לחייו ונפצע  גם  , על פי החשד בידי בעלה ש50

  באורח קשה.  
תומא     עאידה  ח"כ  האישה,  מעמד  לקידום  הוועדה  - יו"ר 

הרשימה המשותפת) מסרה: "בבוקר נרצחה    –סלימאן (חד"ש  
בחיפה כלאסאני  הערב    , סמר  אישה  נובשעות  גופת  תגלתה 

ח  ו נוספת. דמן של נשים אינו הפקר! חייבים להילחם בכל הכ
באלימות נגד נשים, ולא לתת במה לגזענים שמנסים לנצל רצח  

  הסתה חשוכה". צרכי ל מתועב
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  )מסתכלים לכיבוש בעיניים (צילום:  מעצר אלים של פלסטיני בירושלים 

 עילים מסתכלים לכיבוש בעינייםפ
שנה לכיבוש    55אירוע לציון  בכנסת  נערך  )  6.6לאחרונה (        

סלימאן  -השדולה נגד הכיבוש ח"כ עאידה תומאביוזמת ראשי  
  ו השתתפבכנס    . הרשימה המשותפת) ומוסי רז (מרצ)  – (חד"ש  

(מרצ) זנדברג  תמר  מהרשימה    ,השרה  כנסת  חברי  ועשרה 
זכויות אדם    נציגי ארגוני  נכחו גםהמשותפת, העבודה ומרצ.  

שוברים שתיקה, יש    הארגונים המשתתפים:. בין  שלוםופעילי  
  ,הוועד נגד עינויים, המוקד להגנת הפרט, לוחמים לשלום  ,דין

גישה, עמק שווה, רבנים לזכויות   ארגון  רופאים לזכויות אדם,
תיעוד פשעי  בבחקר ועוסקים    הארגונים  ופעילות   פעילי   אדם.

בכנס, פעיל  חלק  לקחו  הם  יומיומי.  באופן  תיארו  ו  הכיבוש 
דיכוי בשטחים  של אפליה ושל נישול, של של עושק,  מציאות

  ברצועת עזה.  שים והכבו
גזית       שלפעילה    ,יהל  חברון    במאבקם  הר  דרום  תושבי 

  . מאי האחרוןמחודש    תקפה את פסיקת ביהמ"שהפלסטינים,  
יש כי  תושבים מבתיהם    1,300  לנשל  כזכור, קבע פסק הדין 

בשאלות    עוסק השופט מינץ. "מדוע  צבאייםלצורך אימונים  
ברור לכל שאסור לגרש  צריך להיות  כאשר  של תושבות קבע,  

  , שאלה.?"אדם מביתו עבור שטח צבאי
  עו"ד מיכל זיו, מנהלת המחלקה המשפטית בארגון יש דין     

ה   התנחלויות "  הוסיפה: מאפשרת  השיטה החדשה  ה  ן רועים 
בדומה  מום אנשים.  מיניידי  על מקסימום קרקע ב  השתלטות

הן מוקמות ללא החלטה רשמית  יתר המאחזים וההתנחלויות  ל
  .  "רות את החוק הבינלאומיימפושל המדינה, ללא היתרי בנייה  

גבעתי,        הדגישאורי  שתיקה,  שוברים    ישראל "  :פעיל 
. כיום,  את שליטתה על הפלסטינים שואפת להמשיך ולהרחיב

לאחרונה חשפנו    גם למרחבם האישי והדיגיטלי.  היא פולשת
כחול'את   'זאב  של    מצלמים חיילים    :מערכת  פניהם  את 

פלישהפלסטינים   כדי  ו   תוך  מכן,  עריהםללכפריהם  לאחר   .
    ".למאגר ממוחשבהחיילים מזינים את פרטי התושבים 

לית המוקד להגנת הפרט, שיתפה את  "מנכג'סיקה מונטל,      
הכנס   לכנמשתתפי  הביטחון  משרד  של  חדש  יסה  בנוהל 

המערביתלו בגדה  זרים  של  למנוע   הנוהל"  :שהייה    יכול 
  למעשה  ל. הוא "תלמידים ומרצים מחו  לקבל   אות אוניברסיטמ

את    מעניק הישראלי  הביטחון  לקבועלמשרד  מיהו    הסמכות 
  . "פלסטיני

  

  יוסי אבו 

  על עזה  למצורשנה  15
  לפועל   ההתנתקות תכנית    הוצאתכי    חושביםישראלים רבים      
לסיוםלבי וה  2005-ב ישראל    ה  של  ולהסרת    בעזהשליטתה 

שם לנעשה  מוסיפה  אחריותה  ישראל  הנכון.  הוא  ההיפך   .
עזהבלשלוט   של  והאווירי  הימי  גם    , מרחב  מעברים בכמו 

 .)פרט למעבר רפיח( הקרקעיים לרצועה
על    המוחלטת השליטה        ישראל  של  להכמעט  תוך  תנועה 

וה על    מנה מרצועה  עצום  כוח  לה  התושבים. מקנה    חיי 
על תנועת פלסטינים בין עזה,    היו פכוה  השרירותית   המדיניות

באופן חמור    פגעהמשפחות וקהילות,    פיצלההגדה וישראל  
כלכלת הרצועה  ריסקה את    ,ובמוסדותיה   תבחברה הפלסטיני

    .שיעור העוני בקרב תושביהבה דרמטית יעליוגרמה 
מיליון  חיים  שנים    15במשך   ילדים   תושביםשני    שמחציתם 

נטלו את    רצחניים  ארבעה מבצעים צבאיים  .מחניק  תחת מצור
מדיניות    . זוו הרס עצוםטימ, פצעו רבבות והחייהם של אלפים
הקולק ישראלהענישה  של  ושובטיבית  שוב  הנוקטת   ,  

 .לחמוק מאחריותה כדי  לוליינות  ב
ישראל  הה  יסוג  קיימת      רחוקה  כמה  את  ממחישה  מלמלא 

של    לשמירה  חובתה זכויותיהם  הנתונים  פלסטינים  העל 
בקשות  אלפי    בכל יום  דוחות הרשויות הישראליות    למרותה: 

לא  כלל  אלפי בקשות נוספות  .להיתרים שמגישים תושבי עזה
זרז  עשוי לרק ייצוג משפטי    , לעיתים קרובותמענה.    מקבלות

לתושבי  לו  ,בקשותללתת מענה    יםישראלי  ותמוסדאת   סייע 
לערער   בקשותיהם  הרצועה  סירוב  את    ושנועדעל  לממש 

 .זכויותיהם הבסיסיות
אנו     האחרונים  החודשים  עם    ,בששת  יחד  גישה,  ארגון 

המוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם ומרכז אל מיזאן  
חדשה    ,שבעזה בהתנהלות  התיאום  נאבקים  מנהלת  של 

עזה של  זו,  והקישור  זכויות  .  לארגוני  לספק  אדם  המסרבת 
 בנוגעלסטינים בעזה תשובות  עורכי דין נוספים המייצגים פלו

    .בבקשות להיתרים לטיפול 
והסרת       הכיבוש  סיום  על    המצוררק  מלאה  הגנה  יבטיחו 

אדם  חייבת    .בעזה  זכויות  בינתיים,  חיים  יאך  לאפשר  שראל 
  .תקינים ברצועה

 נעה גלילי
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  המפלגה הקומוניסטית  סמינר

  קפיטליזם ישראלי 

  השטחים   וכיבוש
המחלקה הרעיונית של  של  ) נפתח סמינר  8.6בשבוע שעבר (    

הראשון   במפגש  (מק"י).  הישראלית  הקומוניסטית  המפלגה 
השלכות הכיבוש על החברה  ב   דנו המשתתפים  )מבין שלושה(

פעל  התמודדות עם המדרכי  בו תנועות השלום,  על  הישראלית ו
  שנה. 55 כבר  הקולוניאלי הנמשך

השבועב     שנערך  השני  דיון    החברים  קיימו  ),14.6(   מפגש 
ויסודי   הפעולה  מקיף  צורת  במערכה    הקומוניסטיתבנושא 

בתגובה היערכות  ופעילות  הדיון כלל גם תכנון    .זו  ממושכת
    .הרחבת ההתנחלויותל

הראשון       אלעיסא,    השתתףבמפגש  החקלאות  שאוקי  שר 
העם  לשע  הפלסטיני מפלגת  ומראשי  (מפלגת  בר 

ד"ר אפרים דוידי, עורך "זו    חלק:  בו  . עוד לקחו ם)הקומוניסטי
וחבר הוועד המרכזי של מק"י ומיכאל מנקין, פעיל    ,הדרך" 

  . לשעבר  העם הפלסטיני ומנכ"ל שוברים שתיקה  במאבקותיק  
       

  האסטרטגיה הפלסטינית:

  כשליה ותפקיד השמאל
אלעיסא      שאוקי  הוותיק  הפלסטיני  התייחס    הקומוניסט 

ייחד לכשלי   דבריו  עיקר  אולם את  הכיבוש.  לפשעי  בסמינר 
  ועד היום.    1948-האסטרטגיה הפלסטינית מאז הנכבה ב

קשה      פוליטית  בתקופה  הפלסטינים  נמצאים  "כיום 
ומאתגרת", אמר. "מדינות ערביות רבות נטשו את הסולידריות  

הפנים ובזירה  מרים.  -עמם,  כוח  מאבקי  מתנהלים  פלסטינית 
, לא פעלו  1947-בעת שנתקבלה החלטת החלוקה של האו"ם ב

הפלסטינים לפי אסטרטגיה ברורה ומוסכמת. לאחר מלחמת  
עצמאותם  פ  1948 את  מהם  לגזול  מנת  על  רבים  כוחות  עלו 

  הפוליטית".  
הראשונה       האינתיפאדה  תחילת  לאחר  כי  הדגיש  אלעיסא 

, פרסמה הנהגת ההתקוממות המאוחדת כרוזים  1987בדצמבר  
וחד כוללת  אסטרטגיה  שתיארו  למען  -ומנשרים  משמעית 

עצמאית   מדינה  בניית  ולמען  הישראלי  מהכיבוש  שחרור 
הרשות  וריבונית הקמת  ולאחר  אוסלו  הסכמי  בעקבות  "אך   .

ב והרשות כשלה כישלון  1993-הפלסטינית  ננטשה,  זו  דרך   ,
  חרוץ בהתוויית אסטרטגיה לשחרור לאומי", הוסיף.   

אלעיסא המשיך וקבע כי כעת מצויים הפלסטינים בפרשת      
דרכים: "רבים מהם שונאים יותר את הרשות הכושלת מאשר  

החונ הכיבוש  גם  את  האשמה  את  תלה  הוותיק  הפעיל  ק". 
בכוחות השמאל הפלסטיני המפולגים בינם לבין עצמם: "לא  

הן צומחות על  –תמיד ברור מהו הרקע למחלוקות   לפעמים 
  רקע אישי ותו לא". 

היעדר        הקיים,  "הפילוג  סיכם:  דבריו  סוף  לקראת 
מועל   שהשמאל  לכך  גורמים  הדעות  וחילוקי  האסטרטגיה 

ההי השמאל  בתפקידו  פעילי  בו  מצב  נוצר  לצערי  סטורי. 
ברובם כלל לא חברים במסגרת פוליטית כלשהי. אנו מנסים  
לאחד את הכוחות, לגייס את הפעילים העצמאיים ולייעל את  

  המאבק בכיבוש".            

  
דחייה  בתגובה לשהתפטר מתפקידו    , את הדיון פתח אלעיסא

אלעיסא הפלסטיני.  לפרלמנט  בבחירות  השתתף ש  ,הנוספת 
התייחס באריכות לשאלת האסטרטגיה    ,באופן מקוון  בסמינר

  בעמוד זה).    הפלסטינית במערכה נגד הכיבוש (ר' ידיעה
  

  ת מי פרקטיקה יומיובצד אסטרטגיה כוללת 
  , מאבק בהתנחלויותלהמשך ה  דברי מיכאל מנקין הוקדשו    

תוכניות  ארוכות טווח ל  כניות ו ת הצורך לגשר בין  את    והדגישו
הקמת  ו  סיום הכיבוש, פירוק ההתנחלויותל  החתירה   : מידיות

אך אסור לזנוח גם  ,  םכול  יםחשוב   מדינה פלסטינית עצמאית
סולידריות עם  של  ו  בכיבוש  של מאבקת  מייומיו  דרכי פעולה

  בשטחים הכבושים.  הפלסטינים  םתושביה
     " לעצור  לדבריו:  ניתן  רבות,  שנים  של  ניסיון  את  מתוך 

מאבק נפה  םמעשיה באמצעות  הכיבוש  שלטונות  של  שעים 
פני "נטישת    מנקין  הזהיר  בהמשך.  "נקודתיפלסטיני  -ישראלי

והשלמ המדינות"  שתי  "פרדיגמת   פרדיגמת  עם  ה 
  .  העמקת והרחבת הסטטוס קוו -  ההתנחלויות", שמשמעותה

 ,ימצבעם ה שהשלימו כאלהמאל  בש קיימיםכי מנקין סבור    
הצעות סרק כגון "מדינה אחת, שתהיה לבטח    כעת מקדמיםו

כך    '67שינוי בקווי    ישנם כאלה המציעים  .מדינת אפרטהייד"
ישראל יכללו את רוב התנחלויות.    של  יםגבולותיה העתידיש

"ההתנחלויות הן חוד החנית של המפעל הקולוניאליסטי ולא  
מאבק   לקדם  פירוקניתן  את  לדרוש  מבלי  בכיבוש  ",  ן עקבי 

  הדגיש.
  

  ? ומי מפסיד   ,הכיבוש: מי מרוויח
  , 1967יוני  ב  שכבשה את השטחיםמאז    ,דוידיד"ר  לדברי       

בהם אחוריתישראל    ראתה  מלחמת.  חצר  כו  הפ,  יוני  בתום 
והכלכלה בידי    ות הפלסטיני  החברה  שבוי"  "משק  במהרה 

  .  ישראל
- החל בקפיטליסטי הישראלי  ה-סטיהקולוניאליט  הפרויק"    

עד  ו  1967 היתר   הוא  .היוםנמשך  בין  השינויים    שרד  את 
תחילה  במרוצת השנים:    תהישראלי  בכלכלה העמוקים שחלו  

קפיטליסטי (עד  -משק  מכן 1985ממלכתי  ולאחר  משק      -  ) 
      . ", הדגישוגלובלי ליברלי - קפיטליסטי ניאו

היחסים שבין התבססו  במרוצת השנים    לדברי ד"ר דוידי,      
  . על "נוסחה קולוניאלית"  תהפלסטינילזו    ת הישראלי  הכלכלה 

ה  ,לפיה הכובש  מחזיק  הזכויותבכוח  ה ו  ,כל  על  נכבש  אילו 
כלכלית  רקות  מוטל  מבחינה  "חובות  נורמה    הנוסחה .  כופה 

כוח עבודה ומשאבי טבע    תמספק  ה הכבוש  לפיה האוכלוסייה 
ת  מקבל  היא   תמורת המשאבים,  ו ליא ולכובש.    בזול או בחינם 

   , הוסיף. "ביוקרויתיים  ימוצרים תעשרק 
ה     להשליט    ישראל ל  תמאפשר  ה בידישצבאי  הכוח  זמינות 

הכיבוש    נחשף כך    ד על האוכלוסייה הפלסטינית.ידיכוי מתמ
משתלם  כ בעלי  עסק  של  ארוכה  שורה  עבור  הון,  במיוחד 

שוק    בפלסטין, תעשיינים (הרואים  םיישראלי  בנקים, מעסיקים
ן  קבוצה מצומצמת של בעלי הו  גםחשוב לתוצרתם), חקלאים ו

      . ן הכלכלותפלסטינים שתפקידם "לתווך" בי 
  1994-בשנחתמו    ,פרוטוקול פאריס הכלכליו  הסכמי אוסלו    

לא שינו    ,ישראל לארגון לשחרור פלסטין (אש"ף)בין ממשלת  
ר  שקבע  טרם חתימת ההסכמים  .  תסטיהקולוניאלי  את הנוסחה

דאז   העבודה  מפלגת  ומנהיג  לא    :פרסשמעון  החוץ  "אנו 
מעוניינים בשלום של דגלים, אלא בשלום של שווקים". קרי:  

יונפו דגלים פלסטינים ברחבי הגדה או   אם לישראל   משנהלא 
עזהב הכלכליים    שמירההעיקר:    .רצועת  היחסים  על 

כבר  אלה נמשכים  כאכן, יחסים כלכליים  ו.  ייםיסטהקולוניאל
  מחמישה עשורים.   למעלה

  

  נמרוד עובד 
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 הוועד נגד עינויים בפנייה לבית הדין הבינלאומי בהאג

עינוייםה   פושעי  להעמיד לדין את 
עינוייםהציבורי  הוועד      שעבר   בישראל  נגד  בשבוע  פנה 
בהאגל  )10.6( הבינלאומי  הפלילי  הדין  ק  .בית    ת ראוהפנייה 

  בית הדין נגד ישראל   שמנהל  בחקירהעינויים    יפשעגם  לכלול  
מ זאת,2021  ארסמאז  שבוצעו    .  מלחמה  לפשעי  בחשד 

בתגובה לחוסר    נשלחה ה  י. הפניהכבושים  ובשטחים   בתחומיה
הפשעים:   את  לחקור  ישראל  של  קיבלו    2001  מאזהנכונות 

אך אלה    ,קורבנות עינוייםמתלונות    1,300  רשויות בישראלה
    . כתב אישום אחדלואף לא   שתי חקירות פליליותלרק   הובילו

  שנה   30במשך  "  מסרה:  ,שטיינרטל  עו"ד  מנכ"לית הוועד,      
נאבקים חופשי  אנו  ישראל    תלונות   הגשנו  .מעינויים  תלמען 

ממשלה. למרות מאמצינו, מדי  פנינו ל בכנסת ו  , עבדנו עתירותו
על   חדשות  תלונות  עשרות  אצלנו  להתקבל  מוסיפות  שנה 

כולל    ,כלפי פלסטינים  הכיבושכוחות  בעינויים מצד  שימוש  
לבית    ."ופסיכולוגיים קשיםיים  ספיעינויים   לפנות  ההחלטה 

כבד,   בלב  נעשתה  כי  ו הדין  למסקנה  שהגענו  לאחר  רק 
אינם   כה  עד  פעלנו  בהם  את  האפיקים  לחולל  כדי  מספיקים 

השינוי הנחוץ. עם זאת, עוד לא מאוחר עבור ישראל להוכיח  
שהיא אכן רוצה ומסוגלת למגר את העינויים בכוחות עצמה:  

עינוי על  במפורש  האוסר  חוק  חקירות  חקיקת  עריכת  ים, 
שביצעו ואישרו את    אלהוהעמדה לדין של    מקצועיות וכנות 

ים בראש ובראשונה עם  אלה מטיבצעדים    .השימוש בעינויים
ישראל רוצים   . אזרחי  אמיתית, שבה    אנו  בדמוקרטיה  לחיות 

  . ואיש אינו עומד מעל החוק"כוח השלטון מוגבל 
  

  ענייניו עסוק בבג"ץ אסר, אך השב"כ 
הדין  יבפני    בית  אל  של    פירטה  עדויותיהם  את    17הוועד 

פי התעללות  שספגו  מידיסקורבנות  קשה  ונפשית  של ית    הם 
כולל החזקה בתנוחות לחץ מכאיבות שנאסרו    -חוקרי שב"כ  

    .1999ידי בג"צ עוד בשנת -על
דיווחו     מהקורבנות  יכלו    ,רבים  לא  החקירות  בסיום  כי 

השב"כ   לחוקרי  ומסרו  הכאב,  מעוצמת  רגליהם  על  לעמוד 
העינויידאוהו את  להפסיק  כדי  רק  שווא  הוועד,  םת  פי  על   .

  , אלא מופעל באופן נקודתי או שרירותיהשימוש בעינויים לא 
ובאישור   שב"כ  של  חסויים  נהלים  פי  על  שיטתי,  באופן 

  הדרגים הבכירים ביותר. 
, ומאז  1990  -הוקם בהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל      

על   ולהגנה  לייצוג  בחקירות,  פועל  עינויים שנפגעו  קורבנות 
ועודבהפ הסוהר  בבתי  מעצר,  בעת  הם   . גנות,    המיוצגים 

ו/או  נויים,  ישראלים, פלסטינים, פליטים ומהגרים שספגו עי
בשיתוף עם   הוגשהמשפיל. הפנייה  ואכזרי  ,  יחס בלתי אנושי

אדם,  הפדר לזכויות  הבינלאומית  ם  יארגונ  192  ת המאגדציה 
ניות  לארגונים רבים בהגשת פסייעה  יה  הפדרצ  .מרחבי העולם

   . בהאג לבית הדין הפלילי הבינלאומי
  

  להביא לצדק את פושעי המלחמה 
והוא    , 1998בשנת  בהאג  בית הדין הפלילי הבינלאומי הוקם      

- לאורך המאה ה  שנוסדובתי דין    קבוצה מיוחדת שלחלק מ
השנייה    חמת העולםמשפטים לאחר מלבתי דין אלה קיימו  .  20

לאחר הנאצית),  ההנהגה  נשפטה  האזרחים    (בהם  מלחמת 
ו ברואנדהלאחר  ביוגוסלביה  העם  הדין    .רצח  בתי  מטרת 

נהנים פושעי מלחמה    -המיוחדים   לשים קץ לחסינות ממנה 
  ברחבי העולם.  

         שיטת עינוי הנהוגה בישראל כלפי פלסטינים (איור: בצלם) 

הוגשו       כה  הדין  בלעד  אישום  30-כבהאג  ית  .  כתבי 
 ,פרת זכויות אדם. לרובהחשודים בהם  בהאג  המועמדים לדין  

דרגים נמוכים,  חיילים או פקידי ממשל ב  מובאים בו לדיןלא  
מדינות מנהיגי  אדם  ב  הפוגעת  מדיניות  עי  קוב,  אלא  זכויות 

  .ומבצעיה
  

  ישראל מחרימה את הדיונים
רומא     הדין למקור  ה  היא   אמנת  בית  מדינת  בה  סמכות  אג. 

לכן,   . אשררה אותה טרם  אך  ישראל אמנם חתומה על האמנה, 
  לחקור פשעים שבוצעו בתחומה   אין בסמכותו של בית הדין

חתמה פלסטין על אמנת    2015. לעומת זאת, בשנת  של ישראל
בעניין   הדין  בית  של  סמכותו  את  עצמה  על  וקיבלה  רומא 

  . היפשעים שבוצעו בתחומ
כי לאחר    התובעת הראשית של בית הדיןקבעה    2019בשנת      

שערכה,   מקדמית  סביר  קיים בדיקה  ישראל  כי    חשד  הן  הן 
פלסטיני וגורמים  אחריםיחמאס  מלחמה  ם  פשעי    ביצעו 

הקשרים:   ההתנחלויותבשלושה  "צוק ב,  בפעילות  מבצע 
ישראל  איתן"   צבא  השיבה"ב  מפגיניםבובירי   "צעדות 

  שהתקיימו סמוך לגדר ברצועת עזה. 
הדיןקבע  אשתקד       אכן    ,בית  בפשעים   בסמכותו כי  לדון 

הודיעה התובעת בהמשך   .בשטחים הכבושיםשביצעה ישראל  
חקירה רשמית, והבהירה כי בסמכותו של    תעל פתיחהראשית  

צוות החקירה לבדוק ולחקור נושאים נוספים בהם יעלה חשד 
בשטחיםלביצ מלחמה  פשעי  רומא  לפי  .וע  עינויים  אמנת   ,

    פשע נגד האנושות.   ףפשע מלחמה וא להיחשב עשויים
ולא       גורף,  באופן  ההליכים  את  מחרימה  ישראל  מדינת 

הדין בית  בפני  כה  הופיעה  תצפוי  .  עד  לצוות  שלא  עניק 
הדין  החקירה   בית  פישל  אוית  סגישה  לשטחים    לתחומיה 
  . לחקירה  רלוונטייםהמסמכים ותיעוד  ספקתלא , והכבושים

  

 י"א
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  ) "הומניטה"בעצרת בחירות (צילום: לוק מלנשון - 'אןז
  

  לקראת סיבוב שני בבחירות 

חזית השמאל זכתה  

  הקולות בצרפת וב בר
 

(  קבע"ממשלת מקרון בסכנה", כך       העיתון  )  13.6השבוע 
מונד" הבחירות  וצאות  תפרסום  בעקבות    זאת  ."לה  סבב 

הלאומית    הראשון העיתון  .  )12.6(  בצרפתלאסיפה 
"הומנ "ניצחון  ראשית:  ה  ובכותרת  הכריזטה"  יהקומוניסטי 

  לשמאל". 
שפרסם  לפי        מונד"נתונים  לנתוני  ,"לה  שפרסם  ובניגוד  ם 

חזית השמאל ("האיחוד העממי  זכתה    ,משרד הפנים הצרפתי
ב  החדש")  והחברתי  הבוחרים  26.1%-הסביבתי    . מקולות 

ה  השיג  של הנשיא עמנואל מקרוןהשמרנית    "יחד"   הקואליציה
פלגת הימין הקיצוני של מארין לה  מהקולות, ואילו מ  25.8%

הרשמיתע.  18.8%  -פן   הספירה  פי  מועמדי    ,ל    שמאל זכו 
חלק    רובםב  תוראניתן לומקולות הבוחרים,    3.3%-נוספים ב

  . העממי החדשש האיחוד ומג
רק ארבעה , אולם  מושבים  577  הלאומיתהצרפתית  יפה  אסב    

פרלמנט   של  שלושה    :למלאם  נבחרו כבר  חברי  מועמדים 
וה השמאל  של  העממי"  מקואליציית  אחד  מועמד  "איחוד 

  שני בחירות  סבב  בחברי הפרלמנט ייבחרו    573יתר    השלטון. 
ב שנערכו    .ביוני  19-שייערך  כי    , חוזים   לאחרונה סקרים 
לא תשיג רוב מוחלט    קרון נשיא מ ב ת  התומכ   "יחד" קואליציית  

חזית  הרשימה הגדולה ביותר תהיה  כי  סיכוי    על כן קיים   . פרלמנט ב 
לנשיאות   המועמד  בראשות  מלנשון. - ז'אן לשעבר  השמאל    לוק 

המפלגה  הקומוניסטית  המפלגה ו,  מפלגת  הסוציאליסטית 
  הירוקים חברות כולן ב"חזית העממית החדשה" של מלנשון. 

בצרפת,        הבחירות  שיטת  ממחוזות  המועמד  לפי  אחד  בכל 
  מקולות המצביעים   50%- ברוב של יותר מ   זכות הבחירה חייב ל 

  שני המועמדים המובילים   , לא קיימת הכרעה   כאשר .  כדי להיבחר 
בסיבוב    . נוסף בסיבוב הצבעה  זה מול זה  יתמודדו    באותו המחוז 

כאמור , שיתקיים  בסבב השני  . ספיק לניצחון מ כל רוב    -   השני 
  , מועמדים מחזית השמאל 390 בשבוע הבא, יתמודדו ביום א' 

  מקרון.  הנשיא של  שלטוןהרובם מול נציגי מפלגת 
       

  

תוצאות    לאחר       הראשון פרסום  הבחירות  מועמד    הכריז   סבב 
לממשלת    הנחלנו נו!  ח "ניצ   : מלנשון   השמאל  כואבת  מפלה 

ולגייס מצביעים    לצאת לרחובות לפעילים  מקרון". מלנשון קרא  
       השני.   בב נוספים לקראת הס 

י   שיעור       הבחירות ההצבעה  בתוצאות  מכריע  תפקיד   מלא 
נרשם  .  הסופיות  ב   שפל השבוע  תקדים    ההצבעה   שיעור חסר 
הצליחה לגייס    מלנשון חזית השמאל בהובלת  .  48%  רק   –   בצרפת 

מכריע    שחקן כדי להתחזק ולהפוך  ולם א  . מצביעים צעירים רבים 
של לקולות גם    תזדקק היא    , בפרלמנט  הגיעו    יהם  שלא  צעירים 

  18  ין הגילאים מהצעירים ב   69%  , לקלפי. על פי הערכות   השבוע 
היה    34- ל   25ין  ב בגיל ש . מספר הנמנעים  יצאו לבחור לא    24  – 

  .   71%  ועמד על   גבוה אף יותר 

  נ"ע
  

  

מקסיקו עלולים להפוך   חיילי
  כלים במשחק האימפריאליסטי 

המקסיקנית     הקומוניסטית  להשתתפות    ת מתנגד  המפלגה 
התחייבו  כבר  .  ארה"ב  ביוזמתבתרגיל צבאי משותף    מקסיקו

צרפת,   ותצבאבתרגיל  להשתתף   קולומביה,  ברזיל,  קנדה, 
  גיאנה, סורינאם, בריטניה והרפובליקה הדומיניקנית.  

אל      צבאיים  סער"  ה תרגילים  "רוחות  ולדברי  נקראים   ,
המפלגה הקומוניסטית המקסיקנית, הצבא האמריקאי מבצע 

גרידא "אותם   אימפריאליסטיים  הם    התרגילים "  ."ממניעים 
והפחדה   כוח  בהובלת    אימפריאליסטית ה  הברית של  מפגן 

יוזמת אות ",  כוחות הדיכוילחזק את    במטרה  םארה"ב. היא 
 . ההדגיש

של  שמונים  בשנות ה  "רוחות סער"ארה"ב החלה לתרגל את      
.  2014-בבתרגיל  להשתתף    החלמקסיקו  צבא  ו  ,20-המאה ה

ממשלת  במדינה  שולטת  האחרונות  אנדרס  הנשיא    בשנים 
לופ אשר אצל  חסיה עם ארה"ב קרים מיש  אוברדור   סמנואל 

כן,   פי  על  אף  זוקודמותיה.  ממשלה  להשתתף    גם  מקפידה 
 . בכל שנה בתרגילים הצבאיים

לשתף        נוהגים  מבתרגיל  אמריקאים  1,800-יותר    חיילים 
חיילים מב לדברי צבא ארה"ב    21-צד  נוספות.  נועד  מדינות 
נכותרגיל  ה את  ה  משותפתה   ם נות"להפגין  כוחות    הגנה של 

טרנס מאורגן  פשע  מתקפות  את    ,ותלאומי -לבלום  ולהדק 
בינ הפעולה  הקומוניסטית  לדברי    ".ןהישיתוף  המפלגה 

תיאום  את ה  לשפרא  יה  התרגיל האמיתית  "מטרת   המקסיקנית:
הבורגניות המדינות  בין  הריאקציה   לתרגל ו  ,הצבאי  את 

 ".  זורלהגמוניה שלה באהתנגדות  למו האמריקאית 
האלה        האימפריאליסטיים  למפגנים  "יש  נמסר:  עוד 

זור, בין אם  בה בהקשר של השליטה האמריקאית באחשיבות ר
לוויין מדינות  דרך  אם  ובין  צבאה  הסכמתבאמצעות  של .    ו 

בתרגילים    אוברדור  לופס מקסיקו  הסכמה להשתתפות    היא 
עוד  .  "בשירות האימפריאליזםלכלי משחק  חיילינו  את    להפוך

המשותפים  "כי  הקומוניסטים,  הוסיפו   הצבאים  התרגילים 
העמיק  לו  ,אמריקהמרכז  ב  'יהסכמי סחר חופש '  נועדו לכפות

  . "ארה"בב כלכלית ה תלות ה את
הגידול       את  גינתה  המקסיקנית  הקומוניסטית  המפלגה 

ה  האסטרונומי העובדים    צבאיותבהוצאות  שמעמד  "בזמן 
הממשלה מחזקת את כוחות  " כי    ה,הוסיפ  עוד וני".  עבשוקע  

  כלי בשירות   הצבא  יותמפני ה  הוהזהיר  "של המדינה  יכוי הד
הקיים החברתי  התנגדות  ,הסדר  כל  לדכא    ת עממי  שעתיד 

  . בעלי ההוןלו מונופולים ל

  זוהר אלון
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  ל שבוע הספר ברחבי הארץ הח

 המלצותארבע 

" הדרך זו" של   
  25-היימשך עד  ו  ברחבי הארץהשבוע  נפתח    שבוע הספר    

אביב  -היריד הנערך מדי שנה בתלבשל עבודות תשתית,    ביוני.
רבין למתחם שרונה שברחוב  עבר   ממשכנו המסורתי בכיכר 

בחרה   הדרך"  "זו  מערכת  חדשים  ספרים    ארבעהקפלן. 
  .פלסטינית-חברה הערביתמומלצים בנושא הו
  

מוך -הודא אבו / אמיל חביבי בעברית   
אבו     הודא  של  ב  מוך -ספרה  אידיאולוגיות  עוסק  עמדות 

ידי  באות לבכתיבתו של הסופר אמיל חביבי, ובוחן כיצד הן  
ביצירותיו    ,'סראיא'ו  'אח'טיה',  'האופסימיסט'  ביטוי 

מאגנס  את  צהואחרונה בלפורסם  הספר    .לעברית  ןיהתרגומבו
  .בירושלים) האוניברסיטה העברית(

אמיל  יתוביצירדנה    מוך-אבו    של    ן ובתרגומ  חביביו 
הספר    .1993-ל  1984בין    המהפכני לעברית בידי אנטון שמאס

גם   חלו    ,בתקופהעוסק  פוליטייםבה    משמעותיים,   שינויים 
  . בהכראשונה על הנ ללקרוא ולכתוב  נכונות  וב

[ההיסטוריות והפוליטיות]  נסיבות אלה  "   :לדברי המחברת      
וחד ייחודי  מפגש  להיווצרות  מגדולי  -תרמו  אחד  בין  פעמי 

מערבית   המתרגמים  מגדולי  לאחד  הפלסטינים  הסופרים 
לא רק   רומנים המספרים  הניב שלושה  לעברית, מפגש אשר 

סיפורה של התרבות    משרטטיםאת הנרטיב הפלסטיני, אלא  
השמונים שנות  אמצע  של  עם    ,העברית  התמודדותה  ואת 

  ."גם המחפשים בה מקוםטקסט, סופר ומתר
  

טאהא מוחמד עלי /  היונה שעזבה ברכבת החורף  
והסופר  של   לשירתו חדש    תרגום     מוחמד    טאהא  המשורר 

בתרגומו    "קשב לשירה"פורסם בהוצאת    קובץ השירים .עלי
הפלסטיני    כפרב   נולד  מוחמד עלי   טאהא.  של אהוד הורוביץ

השירים שלי  . "1948-ב  יוגורשנמנה עם מו  ל,ספוריה שבגלי
אמר   קריאה",  סימני  בהם  אין  פוליטיות,  לעצרות  נועדו  לא 

"וואינט"  בראיון שירתו 2006-ב  לאתר  עלי  .    ה ספוג  של 
ברק    היו מלאותשבטרם הנכבה    ,געגועים לילדותו ולנעוריוב
להמהשירה    . חיּותו האישי  מצליחה  הכאב  ממחוזות  ריא 

    .מרחבים של שמחת חיים ואהבת אדם  ולעברוהלאומי 
- לאור ב ן יצא. הראשולעברית םתורג השני ושיריקובץ זה     

  אנטון שמאס.  בתרגומו שלבהוצאת "אנדלוס"  2006
  

  עודה בשאראת /   תמאם מכחול המנוחה
("הארץ")    של   עבריתבשלישי  ה  ו ספר     והעיתונאי  הסופר 

עם  "ראה אור בהוצאת    ,עודה בשאראת, לשעבר מזכיר חד"ש
    ."עובד

לעברית       אותו  ותרגם  בערבית  הרומן  את  חיבר  בשאראת 
שפרש מעבודתו    60בן  בעצמו. גיבור הרומן הוא ג'וואד, גבר  

  אבל במודעת    ג'וואד  נתקל  בתחילת הספר  .במשרד ממשלתי
        .תמאם מכחול -על מות אהובת נעוריו  המבשרת לו

        

  איאד ברגותי/   סיפור עכאא'י
עכאא'י"  היסטורי  הרומן  ה     ברגותי  "סיפור  איאד  מאת 

  פורסם  ,שהרבני-ברוריה הורביץ ויהודה שנהב בתרגוםו

  הסופר ומנהיג מק"י אמיל חביבי (צילום: אל אתיחאד)   
  

"מכתוב" במינו    זה  .בהוצאת  יחיד  היסטורי    העוסק רומן 
  . חברה הפלסטינית בשנות הארבעים של המאה העשריםב

של       חייו  סיפור  את  מגולל  ע'נדור  הרומן  מאמנה    -פאיז 
  , עכובן העיר  ע'נדור,  בכדורגל.    הראשון של נבחרת פלסטין 

יותר.  ומנוסים  מאמנים ותיקים    והפך גיבור לאומי, והותיר בצל
שחקנים  וליקט    ,כישרון רבהלאומית ב  תבנה את הנבחר  הוא

הסטודנטים   מהתאחדות  הספר,  בית  מקבוצות  מהסמטאות, 
  ומקבוצות המפעלים.  

לפני      נפרש  מזהיר  ומקור  ע'נדור  עתיד  מנהיג  הפך  והוא   ,
לאומית.   בעברה  אולםלגאווה  נבר  שמישהו  עלה  הו  ותברר 

    .עתידואת לקבור   שאיימו מתוכו סודות אפלים
  
  

ת ספרה של תמר ברגר  השק
    " נופי שארית בישראל ,הצידה"
       

של   החדש השקה לספרהאירוע שבוע הספר ייערך  במהלך    
(הקיבוץ המאוחד   "הצידה, נופי שארית בישראל"  :תמר ברגר

)  17.6תקיים ביום שישי הקרוב (ת . ההשקהספרית פועלים) –
אביב. -, תל19במרכז הקהילתי, סמטת שלוש    11:45בשעה  

"ברווח  ""דיוניסוס בסנטרהספרים  ברגר פרסמה בעבר את    ,
      בין עולם לצעצוע" ו"אוטוטופיה". 

המרחב    רגרבמשוטטת  ,  בספרה    של  השארית  בנופי 
  מי , מקומותיהם של  םינופים חברתיים וחפציאלה    .הישראלי

פריפריה,   יישובי  פסולת,  אתרי  שהורחק:  מה  ושל  שנדחקו 
חורבות כליאה,  בסגנונה    -  ולבסוף  ,מוסדות  המזדקן.  הגוף 

רואה,  ברגר  מתארת    תיעודי-המסאי שהיא  המקומות  את 
מציגה את הנשים והגברים שהיא פוגשת, שנוכחותם לא פעם  

ב המתוארות  התופעות  את  ומנתחת  עוצמה,  הקשריהן  רבת 
של קרל מרקס   הם הספר נפתח במילותי  .הרעיוניים הכלליים

בלהות   "רוח  הקומוניסטי":  ב"מניפסט  אנגלס  ופרידריך 
  מהלכת על פני אירופה".  

הדובהההשקה  באירוע       אבו  מרוות  גדי  -ישתתפו  פריח, 
ננה קבוצת    אלגזי,  שחקני  נעמן.  ויונית  מוריה  יעל  אריאל, 

  . ויעלו מופע מחול ושירה  מהספר תיאטרון רות קנר יקראו 



      במאבק

הקרוב     שבת  ההפגנה    ) 18.6(   הבמוצאי  אביב  בתל  תיערך 
לסיומו והמאבק  לכיבוש  ההתנגדות  לציון    כותרת   .השנתית 

ל  ההפגנה: ודיכוי״    55-״שמים סוף  כיבוש  (ר' פרטים  שנות 
  עמוד זה). ב מודעהב

מלאו       מחזיקה    55  מזה שנים.    55לכיבוש  החודש  שנה 
אדם  בישראל   בני  צבאיבמיליוני  היא שלטון  כך,  כדי  תוך   .  

מקיימת שתי מערכות חוק באותו שטח, שוללת ומפרה זכויות  
משמעות ואזרח.  ועוד    הדבר  אדם  עוד  מתמשך:  דיכוי  היא 

מעצרי   מנהליים,  מעצרים  נישול,  גירוש,  הריסות,  קורבנות, 
  . אלימות מתנחלים יומיומיתו ילדים, השתלטות על אדמות

הכיבוש    את רסן  התירההחדשה    "ממשלת השינוי"דווקא       
הציוני. השמאל  של  הרועמת  שתיקתו  לקול  היא    הצבאי 

התחמקות מחקירת  על  הריגת עיתונאית בתפקיד ו  חתומה על
יטא לטובת  -גירוש תושבי מסאפר  בדבר ההחלטה  על  הפשע,  

מעצרים    אוהיעדר כתבי אישום  על  והקמת שטח אש לצבא  
אלימו המתנחליםבעקבות  אלה ת  כל  ברור  .  מסר  :  מעבירים 

תעשה כל שביכולתה    לא א  -לא תסיים את הכיבוש    זו ממשלה  
  . אלים וקטלני יותר על מנת להעמיקו ולהפכו 

ובשיתוף    ביוזמת  תיערך  )18.6(מוצ"ש  ב  ההפגנה       חד״ש 
קואליצי בציבור    ה עם  וקבוצות  עמותות  ארגונים,  של  רחבה 

והערבי גאכי  נדמה    .היהודי  בהם  האחרונים   והחודשים 
כי    ,הוכיחובשטחים  התוקפנות הצבאית  ו  אלימות המתנחלים

  . קיים צורך דוחק בשיתוף פעולה
מפלגות השמאל הציוני הממוסד את  זנחו שדווקא בעת אך     

בשטח תסיסה  מורגשת  דגל השלום לטובת מנעמי השלטון,  
וליהודים לערבים  המשותף  העממי  המאבק  תוך    ,של 

  הצטרפות של כוחות וציבורים חדשים.  
אנרגיות של  ל  לתת ביטוימטרתה של ההפגנה בתל אביב      

הכוחות הנאבקים בכיבוש גם בשדרותיה המרכזיות של העיר  
אביב יתל  אוטובוסים  מחיפה  י.  מירושלים,  להפגנה  צאו 

נוספ ומשם  ומערים  ישראל,  מוזיאון  ברחבת  כולנו  נפגש  ות. 
  די לכיבוש! די לדיכוי!  :משותפת בקריאה עדנצ

אמנון ברונפלד שטיין    
 

 למרים אלגזי 

 מיטב ברכותינו להולדת 

 הנין 

 א "ת  י"בנק, א'רג בקבוצת חניכיך
  

 למרים אלגזי 

 איחולים לבביים לרגל הולדת 

 הנין 

 "מערכת "זו הדרך 
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  ישיבת הוועד המרכזי לדיון  

  במשבר ממשלת בנט והשלכותיו

  , מועדון "אחווה" בחיפה 13:00, בשעה 17.6שישי, 

  שלוש נשים נרצחו תוך שבוע
דיון  14.6(   השבועהוועדה לקידום מעמד האישה קיימה        (

תוך   נשים  שלוש  רצח  בעקבות  ימיםמיוחד  יו"ר  מספר   .
הרשימה המשותפת)    –סלימאן (חד"ש  -הוועדה, עאידה תומא

, סמר כלאסני בת  28-אמרה בפתח הדיון: "ג'והרה חניפס בת ה
ה  50-ה בת  נחום  האחרון  25- וספיר  בשבוע  ולצערי    ,נרצחו 

רצח    היו גם ניסיונות   .הרב עשר נשים נרצחו מתחילת השנה
ה  בת  אלרפאיעה  סברה  מאז    17-נוספים.    , מאיחודש  נעדרת 

ואין כוחות משטרה שמחפשים אחריה. הייתי רוצה לראות את  
    .אותו מבצע נרחב כמו במקרה הטרגי של ספיר", הוסיפה

  

  שנות כיבוש ודיכוי  55-שמים סוף ל

  למען דמוקרטיה ושוויון לשני
  למען שלום וצדקהעמים ו

  אביב -בתלהפגנה 
  19:00, בשעה 18.6שבת, 

  ) 25(שאול המלך  און ת"א י רחבת מוזההתכנסות:  
  

  אסיפת חד"ש יפו 
    המשותפת הרשימה"ר יו בהשתתפות
  איימן עודה  "כח

  , עג'מי 3השקמה   ,, במועדון20.00, בשעה 23.6 ,חמישי
  

  

  הוועד המרכזי  –מק"י 
סדרת מפגשים לדיון בכיבוש ובאופק 
  הפוליטי לפתרון הסוגיה הפלסטינית 

  18:00בשעה  ,22.6, רביעי יתקיים ביום שלישימפגש 

  , חיפה 39גוריון  -שדרות בן ,מועדון ״אחווה״ ב
  

  מועדון הגדה השמאלית
  הקרנת הסרט 

  ריצ'ארד ווילאמס /" "הגנב והסנדלר
  ) באנגליתכתוביות  ;אנגליתדקות (  100,  1992, בריטניה 

  0012:, בשעה  681.מוצ"ש, 
  

********  

  (בוסטון)ותם עילם ומארק אברמובסקי ר

  מחול  עם משולב מופע 
  20:00, בשעה 22.6רביעי, 

  יפו -, ת"א 70אחד העם 

   zohaderekh@gmail.com         ,03-6293944טל'     , 6126102, ת"א 26205ת"ד 

 maki.org.il    info@maki.org.il:    מק"י          zoha.org.il זו הדרך  אתר
  


