
  

  

   אך למעשה מחזקת את הכיבוש–כאילו שומרת חוק ממשלת הימין 
        

  דב חניןמאת 
  

של השוליים הימניים ביותר " חוק ההסדרה"מול     
בנימין ראש הממשלה בשבוע שעבר  הציע, בכנסת

עוקפת מציאות ומשפט ה  משלו"הסדרה", נתניהו
כדי לרצות , רעיון ניסור הבתים והדבקתם מחדש. בינלאומי

בזבוז , מדינהזלזול בתקציב הוא דוגמא לה,  המתנחליםאת
בבריאות , שכה חסרים ברווחה(כספי הציבור 

מדיניות השופכת כספים  וביטוי ל!)חינוךוב
 עהשקה על חשבון ה,ללא גבולות בהתנחלויות

  . בחברה הישראליתהנדרשת 
מאות בתים חדשים  להקים ת הממשלההצע    

גבעת תים מעל הזזת קומץ ב" פיצוי"בתור 
בדומה להעברת אותם , האולפנה
הופקע למטרות "-שטח שלהבתים 

הפרה קיצונית מהוות  ,"ות בלבדצבאי
. שפט הבינלאומינוספת של המ
,  בתים חדשיםמאותההחלטה להקים 

 ,כל אחד שיפורק ויוקם מחדשבמקום 
היא עונש קשה לשני העמים בדרך 

ישראל , לשלום של שתי מדינות
   .ס הקו הירוקבסי על ,ופלסטין

) 4.6(לכנסת ש הגישה "סיעת חד    
את תשובתה לחוק הסדרת 

חוק החזרת סמכויות התכנון בגדה : ההתנחלויות של הימין
בהצעת החוק לביטול סמכויות בעניין תכנון . לפלסטינים

החל מיום תחילתו של חוק : "נכתב, ובניה בגדה המערבית
 תכנון ובניה זה לא תפעיל רשות ישראלית סמכות בענייני

באזור ובשטחי , ולא תקבל החלטות בעניינים כאמור
ממשלת ישראל מנהלת  ": ועוד".הפלסטינית המועצה
נוגדת את אשר ענית גז ו מדיניות תכנון מפלהCבשטחי 

בעוד שהתנחלויות חדשות נבנות באין . הדין הבינלאומי
הכפרים הפלסטינים סובלים , מפריע ובתמיכה ממשלתית

 –מדיניות שכל מטרתה , ממדיניות של חנק תכנוני והריסות
הממשלה מעוניינת . דחיקתם מהאזור על מנת לספחו

באמצעות הימנעות מתכנון והריסה , לקבוע עובדות בשטח

אשר יסכלו את היתכנות הקמתה של המדינה , מוגברת
    ". הפלסטינית במסגרת הסכם שלום

 את אהוד ברק שר הביטחוןאישר , כי בשנה שעברהיצוין     
.  יחידות דיור בהתנחלויות1,850התחלת בנייתן של לפחות 

 בקשות להיתרי בנייה שהגישו 1,426מתוך , לעומת זאת
אישר , 2010-2007 בין השנים C    פלסטינים תושבי אזור

   . אישורים64  רקוהנפיק,  בקשות106המינהל האזרחי רק 
  

 על אף :הגם היא סלקטיבית ומפלמדיניות האכיפה     
 60%-המשתרע על פני כ, C שמספר המתנחלים באזור

תיקים מספר ה, כפול ממספר התושבים הפלסטינים, מהגדה
 חוקית אינו מגיע לשליש-שנפתחו נגדם בגין בנייה לא

   .ממספר התיקים שנפתחו נגד הפלסטינים
 כי מנגנוני התכנון משמשים את ,מנתונים אלה עולה    
 הופקעו 1971בשנת  . ככלי להעמקת הכיבושהממשלה

, ועדות הפלסטיניות המקומיותומן הסמכויות התכנון 
  . למנהל האזרחי) 418' מס(הועברו באמצעות צו צבאי ו
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  משא האדם הלבן

רוב האנשים שבאים הנה הם מוסלמים שחושבים שהארץ "
כמה מהם דיברו על כך . הלבן לאדם, בכלל לא שייכת לנו

עד סוף  אני הולך להמשיך את המאבק שלי. בגלוי בטלוויזיה
  ."אפעיל את כל הכלים לגירוש זרים. בלי פשרות, הקדנציה

  )1.6, "מעריב ",שר הפנים אלי ישי(
        

  

  השר אלי ישי חופר
. זה לא ייאמן. המסתננים הקימו כאן מדינה בתוך מדינה"

. הם בונים גם מתחת לאדמה. אולמות ,מסעדות, חנויות
הזוועה  אני לא רוצה לדבר על כל סיפורי. חופרים שם

        ".".".".על תרבות הרציחות וחיסולי החשבונות, ששמעתי
  )1.6, "מעריב", שר הפנים אלי ישי(

  

  זה אתם, זה לא אנחנו
כדי לממש , לארצו אחרי שנות גלות רבות עם ישראל הגיע"

הוכחתם שאינכם , האנושי את הפוטנציאל החיובי של המין
] הפליטים[אתם  … ולכן כדאי שניפרד כידידים,בקטע

 ולעזור הייתם יכולים אולי להועיל... הורסים לנו את החלום
  ".ים זה כנראה לא זהאולם במצב הקי, במגוון צורות לנו

  )1.6, "יום ליום"ס "ביטאון ש, הרב משה שפיר(
  

  אסור להשוות
אנחנו הקמנו מחנות השמדה ? הם קוראים לנו גזענים"

הם ? אתם רואים בשמיים עשן של משרפות כושים? לכושים
יש להם , הם פוטנציאל להצטרפות לטרור. מתפוצצים עלינו

ל היום בטלפונים הם עסוקים כ. 12יד במה שקרה בכביש 
ועכשיו אילת היא ' אום רשרש' נכבשה 1949-ב. לאפריקה

  ".ונגל'בנות ישראל הן לא הפקר ולא חיות הג. 'אום כושכוש'
  )1.6, "ערב ערב"במקומון , תושב אילת סיימון בן דוד(

  

  גזר דינו של חוסני מובארקהקואליציה על דבר 
לם מחיר עולם החופש יש. זו סטירת לחי לממשל האמריקאי"

כבד על כך שהזניח מנהיג שסימל יותר מכל את שאיפתו 
  ".תוך התחשבות במגבלותיהם של כל עמי האזור, לשלום

  )3.6, "ישראל היום",  סיעת הליכוד– איוב קראסגן השר (
  

  גזר דינו של חוסני מובארקהאופוזיציה על דבר 
לאיש , הייתי מצפה למידת החמלה והרחמים מבית המשפט"

, את כל חייו לביטחונה של האומה המצריתשהקדיש 
    ". לכלכלתה ולהתפתחותה

  )3.6, "ישראל היום",  סיעת העבודה- כ בנימין בן אליעזר "ח(
  
  
  
  
  
  
  

  

  מכתבים למערכת
  

  משמר העבר ותקווה לעתיד
גם של הצד , רוצים לשמור על כבוד המתים"בה כתה    

אישי סיפור הציגה ) 1.6, "הארץ"(ניר חסון מאת " השני
משלחת אנשי חסון תיאר כיצד יצאה . והיסטורי נוגע ללב

לאתר גופות של אנשי צוות מטוס , 1948בספטמבר , ח"פלמ
ליד , עומור-קטן בשם אלפלסטיני כפר בפאתי שהתרסק 

 .ש שבהרי ירושלים גו-אבו

 ,מערה למהכפר אפלאחים ח הובלו בידי "    אנשי הפלמ
 ,המלחמהבגלל ,  לימים.שרידי גופות הטייסיםטמנו ושבה ה

שם ,  גוש-ם ונמלטו לכפר אבויהתנטשו אנשי הכפר את ב
  ."נפקדים- נוכחים" בתור חיים צאצאיהם

-עלי אלשיתף פעולה עם הגיאוגרף יהודה זיו , לאחרונה    
  הםויחד, בנו של אחד הכפריים שזיהו את המערה, ןאעלי

מחווה להתרחשות כ .קאיתרו את מקום ההתרסקות המדוי
 של הקברות המקומי  ביתתיתכן ויורשה לגדר א, רגשת זומ

 בקשות לגדרו הופנו למינהל .עומור- הכפר ההרוס אל
  .מקרקעי ישראל מאז שנות התשעים

יש . רביםפלסטיניים ברחבי המדינה קיימים בתי קברות     
ורק בעזרת מפות ותצלומי אוויר ניתן , לחלוטין נמחקומהם ש
  . נטושותאך מצבות גלויות ה –באחרים ואילו . לאתרם

למרגלות מסגד , חראם-אבית הקברות : לכךדוגמאות     
שם הקברים פעורים והפכו ,  בחוף הרצליה,סידנא עלי

שבקמפוס ,  מונס'בית הקברות של שייחאו  ;למצבורי אשפה
ם ניתן לראות מצבות שבורות ש, אביב-לאוניברסיטת ת

  .בתוככי שדה קוצים
עזר לשפוך אור ובכך , תבו על הנושאו    טוב עשה חסון בכ

   . התושבים הערביםעל היבט כאוב זה של יחסי המדינה עם
 יפו-אביב- תל, דן יהב

  

  האולפנה לנישול
  

  )1המשך מעמוד (
  
שהוגשה כאמור בשבוע , ש"    בהצעת החוק של סיעת חד

החלת דיני תכנון ובנייה ישראלים : "נאמר מפורשות, שעבר
ים בתחומי השטחים הכבושים מנוגדת באמצעות צווים צבאי

 ופוגעת קשות בזכויות התושבים בשטחים ,לחוק הבינלאומי
אשר על כן מוצע לבטל באופן מיידי את החלת הדינים . אלו

  ."הללו
 45בו מלאו יום ה,  ביוני5-ב, "הסדרה"של באותו בוקר     

של נוסף  התרחש בדרום הר חברון אירוע ,לכיבוששנים 
חיטה  שדהשל  דונם 15הוצתו . סטינייםפל הצתת שדות

הסמוך ך לכפר פלסטיני שטרם נקצרה בשדה השיי
שתי הצתות דומות  שבועות האחרונים כבר היוב. התנחלותל

  . של שדות פלסטיניים באותו האזור
כתובות נאצה בישוב מתנחלים ריססו , כעבור מספר ימים    

  . ל תושביווחיבלו במכוניותיהם ש" נווה שלום"ערבי -היהודי
ההתנכלות לתושבים ,     המשך הבנייה בהתנחלויות

הפלסטינים והפגיעה בדמוקרטיה הם כולם חלקים מתמונה 
שטחים בהמשך הכיבוש הישראלי  : והיא, מקיפה הרבה יותר

  . שנה45 מזה –ם יהפלסטיני
    דב חנין
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 עיר מקלט
  

 סיעת ●אפריקאים עיריית חיפה נגד מקומות עבודה המעסיקים פליטים 

   פרנסה בכבוד למי שנמלטו מהאימה– במועצת העיר דורשת ש"חד
  

  טולידאנו-עדנה זרצקימאת 
  

 מנמל יצאה, הבדולח ליל בעקבות, 1939 במאי 13-ב    
 936 סיפונה כשעל ,"לואיס סנט "הספינה  בגרמניההמבורג

 הבדרכהספינה הייתה . יהודים ליטיםפ
הפליטים  אמורים היו שם, לקובה

. ב"הלאר כניסה לאשרות להמתין
 לא ,מהם 22 להוציא,  רובםותרשא

  . .ותכתקפ והוכר
אשר , בים הספינה של מסע החל    

, דבר של בסופו. ימים חודש נמשך
 הסכימו והולנד בלגיה, צרפת ,בריטניה

 מהם 245 ורעב. הנוסעים מןכמה  לקלוט
 ,כבשהאירופה נ .מדי מאוחר זה היה –

  . ההשמדה במחנות מותם את מצאו והם
 מאסון הנמלטים הפליטים מראה    

 נצרב ,נעולות דלתות על ומתדפקים
 .הייכיהוד, שהיכאתי ובתודע ניבזיכרו
 מחייב, עיניים לעצום לא מחייבהוא 

  . פליטים להגנת ולפעול לדעת, לראות
 בשנת אושרהאשר , ם"האו של פליטים על הלהגנ האמנה    

 רובםשו ,מצוקה במצב נמצאים שפליטים בכך מכירה, 1951
 כי ,האמנהקובעת , לפיכך .מסודר דרכון עם עוזבים אינם

 זה. עבירה מהווה אינה חוקית- בלתי כניסה, לגבי פליטים
אשר נלמד , "סנט לואיס"ממסעה של הספינה  הלקחים אחד

  .שנייהה העולם מלחמת אחרל
 סכנה נשקפתש בכך מכירה, האמנה על החתומה, ישראל    

לכן ו ,לגרשם ניתן ושלא, ומאריתריאה מסודן לפליטים
 אינה היא אך. בשטחה להישאר באופן חוקי להם מאפשרת

 אינה מאפשרתו, ולהתפרנס לעבוד זכותאת ה להם מעניקה
  .ורווחה בריאותכגון , חברתיות זכויות לממש להם

 של פרטניות מקלט בקשות לבדוק מסרב הפנים משרד    
 המקנה פליט מעמד עניקההוא ו ,המקלט ממבקשי 90%

  .  מהפונים0.2%- ל רק זכויות
 שיעור .מאריתריאה הם בישראל המקלט ממבקשי 60%- כ    

, בקשותיהם נבדקותמדינות בהן ב, כפליטים בהם ההכרה
 הם בישראל המקלט ממבקשי 30%-כעוד . 88%-ל מגיע

  .64%עומד על  בעולם פליטיםכ בהם ההכרה שיעור. ודןמס
 חיפה עיריית ןלפיה,     לאחרונה התפרסמו בתקשורת ידיעות

קים כדי לבדוק אם מועס,  לעסקים שונים בעירפקחים שולחת
מכתב : " דווח2בערוץ . שם פליטים ללא אישורי עבודה
שבהם מועסקים זרים ללא , שהופץ באחרונה לבתי עסק בעיר

פטרו אותם או שתאבדו את : מבהיר לבעלי העסקים, רהית
  ".רישיון העסק

אי שנמצא כאן עם אשרת שהייה יש לי עובד אחד אריתר    "
. אבל זה לא עניין אותו, ואמרתי את זה לפקח, ואשרת עבודה

סיפר בעל , "הוא בכלל לא רצה לראות את אישורי העבודה
אשר לעסק שבבעלותו הגיע אחד מפקחי , עסק מחיפה

קיבלתי טלפון מבכיר , מכןאחר לכמה ימים ". העירייה
 אחרת עלולים ,לי לפטר אותו  שהזהיר אותי שכדאי,בעירייה

גם ההסברים שהוא עובד . לשלול לי את רישיון העסק
  ).Ynet ,4.6 ("ואתמול הגיע המכתב, ברישיון לא הועילו
 הזוועה מראות את שכחנו כבר האם    

 הנשים 300,000 את, דארפור מחבל, מסודן
? אתנית מרדיפה כתוצאה שנהרגו והגברים

 הפצצותשם  שנמשכות יודעים איננו האם
 אזרחית אוכלוסייה על וקרקעיות אוויריות

  ?םהעקורי ובמחנות בכפרים, בערים
 לא חיפה העיר לפרנסי קוראת אני    

 להם אפשרלו מקלט קשימב נגד לופעל
 המעט זה האין. בכבוד להתפרנס

 שנמלטו אנשים למען ,לעשות שביכולתנו
  ? והעינויים האונס, ההרג מאימת

  

טולידאנו היא חברת מועצת -עדנה זרצקי(
הדברים . ש"חדסיעת העיר חיפה מטעם 

  )5.6, ת העירישיבת מועצנאמרו ב
   

  סילוף ההיסטוריה, געוואלד

  נסקי'תמר גוזמאת 

שרון פתחה במלחמת לבנון -לפני שממשלת בגין    
הרפתקה א מעטה להתנגדות ציבורית להייתה , הראשונה

זכורה לי הפגנה נגד . והיו אפילו הפגנות, הצבאית הקרובה
שארגנה תנועת שלום עכשיו בכיכר , המלחמה שתהיה

שוחרי שלום מהזן , אך משפרצה המלחמה. א"המוזיאון בת
שוחרי גם אך היו . תקפלו פעם נוספתה, "יורים, שקט"של 

  .שלום שהתייצבו באומץ נגד המלחמה
הציג , יומיים לאחר שפרצה המלחמה, 1982 ביוני 8-ב    
 ,האמון בממשלה- בכנסת את הצעת אימאיר וילנרכ "ח

 תבע וילנר , בנמקו את ההצעה. ש"שהגישה סיעת חד
יר והזה, ל מלבנון"יד את צהלהפסיק את המלחמה ולהוציא מ

  .המלחמה תהיה כשלון צבאי ופוליטי כאחתכי 
ש הייתה הצבעה "אמון זו של חד-ההצבעה על הצעת אי    

-המשמעות הפוליטית של תמיכה באי: לגבי המלחמה עצמה
  . התנגדות נחרצת למלחמה–אמון הייתה 

בעוד , האמון-ש תמכה בהצעת אי"חדרק , אך בהצבעה    
 השתפנו ולא השתתפו ,יוסי שרידוביניהם , כים"שתשעה ח

  .וכך התחמקו מהתייצבות חזיתית נגד המלחמה, בהצבעה
 יואל מרקוסכתב ,  הברורות האלהבניגוד לעובדות    

, )8.6, "הארץ", "גם אם יצעקו געוואלד"במאמרו (
הכנסת אישרה את : "בהתייחסו למלחמת לבנון הראשונה

  ". יוסי שריד, כ יחיד הצביע נגדה"המבצע ורק ח
 שנה בדיוק לאחר אותה 30שפורסם , אמרו של מרקוסמ    

 .ההיסטוריהסילוף , געוואלד, אכןהוא , הצבעה היסטורית



 4 /כנסת

  

  המחיר נגבה מהחברה ומהדמוקרטיה
  

  ש"ר חד" יו,מוחמד ברכהכ "מאת ח

  
ח בנושא נטל "מפרסם מרכז אדווה דו,     אחת לשנתיים

 ודן במחיר שמשלמת ישראל, פלסטיני- שראליהסכסוך הי
  . עם הפלסטיניבשל ישראל שליטה הכיבוש ובשל ה

את המחיר הקשה ביותר , אין ספק שבתוך המערכה הזאת    
בהיותם תחת שליטה , שלמים בני העם הפלסטיני עצמומ

הפגיעה בחופש : צבאית וחשופים לפשיטות ולמעצרים
ת ורמיסת זכותם הבסיסי, פרנסתםגזילת , התנועה שלהם

  . חייהםאת לנהל 
משלמת אותו חיר כבד לכיבוש יש מ, נוסף על כך    אולם 

, ההתנחלויותההוצאה על בגין ,  עצמההחברה הישראלית
, המדינה הוציאה. עולות הצבאיות והמשך קיום הכיבושהפ

 מיליארד שקל שהושקעו 13- כ, 2011-1989בין השנים 
בר להוצאות השוטפות של מעוזאת , ישירות בהתנחלויות
  .החזקת צבא וחימושו

המדינה מוציאה על ,     מבחינת השקעה ברווחה חברתית
אזרח החי בתוך על  יותר מאשר 32%, בממוצע, מתנחל

ואילו בנושא .  דולר458לעומת ,  דולר605: גבולות המדינה
דיור בהתנחלויות הוא בשיעור התמיכה הממשלתית , הדיור
ארצי בתוך -ע הכללהממוצבעוד ,  לפחות מערך הדיור35%

  . 18%-  ל10% בין מדינת ישראל נע
לתקציבים האדירים שמקבלות גם ח מתייחס "הדו    

 השלטון –כלומר , שיםהרשויות המקומיות בשטחים הכבו
כי ההוצאה הממשלתית , מסתבר. המקומי בהתנחלויות

 שקל 3.3לעומת ,  שקל בשנה למתנחל915בתחום זה היא 
  .לאזרח בתוך מדינת ישראל, בממוצע, בשנה

 והמשך הכיבוש עם הפלסטיניבעצם השליטה ,     מעבר לכך
, א רק לחברה בישראלמכות קשות ל יםמוליד, וההתנחלויות

די להביט בחוקים שחוקקה .  גם למרחב הדמוקרטיאלא
  .כיוםם מיובהצעות החוק שמקד, הממשלה

שבא להכשיר את , "חוק ההסדרה"מה שמכונה    באשר ל
דיון הבטתי מן הצד ב, בתי המתנחלים בשכונת בית האולפנה

שני חלקיו של האגף הימני חברי כנסת מ שהתנהל בין ההזוי
  :בכנסת

 כי הבנייה אינה ,טען" מתון"מכונה ימין האותו חלק ב    
אבל באיזו ". אדמות מדינה"על לא שכן היא נעשתה , חוקית

. הרי לא הוקמה עדיין המדינה הפלסטינית? מדינה מדובר
, אשר ישראל, באדמותיו של העם הפלסטיני, בעצם, מדובר

  .שמה את ידיה עליהם, בתוקף הכיבוש
,  בכך שביקש לקחת,    ואילו הימין הקיצוני נבדל מעמדה זו

 כי ,ומדוע אני קובע. קניין פרטי לשם בנייה פרטית, ללא דין
משום שהקניין הפרטי של הפלסטינים ? "קניין פרטי"זה 

 הופקע בצורה, אדמות הסמוכות לכפרים, בשטחים הכבושים
 לצרכי –ולמעשה , "צרכי ציבור"נרחבת לשם מה שכונה 

  .הכיבוש וההתנחלויות
חוקק ול, לשכלל את השיטההקיצוני מין  ביניסו,     כעת
אדמה פרטית של ר מלבינים את הפשע של גזילת שא ,חוקים

  .פלסטינים לצורך בנייה פרטית של המתנחלים
בזויה ו עלובה,  קטטה נלוזההקטטה בימין הישראלי היא    

בכל מקרה  ר רוצותשא ,בין שתי כנופיות של שודדים
  .העם הפלסטינינשדד מאת השלל שלהשאיר בידיהן 

  

  )6.6 ,כנסתמליאת הדיון בדברים ב( 

  

כתב האישום נגד העיתונאי אורי 

   פגיעה קשה בעיתונות–בלאו 
כל עיתונאי שעושה תחקיר על שחיתות מחזיק בידיו "    

כולל מסמכים שלפי החוק , ידיעות ומסמכים שאינם לפרסום
היא פגיעה , העמדתו לדין בשל כך. מוגדרים כסודיים

 דב חניןכ " קבע ח–" ית בעצמאות של כלי התקשורתמהות
בעקבות החלטת היועץ , )6.6(בהצעה לסדר שהגיש , )ש"חד(

  .המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד אורי בלאו
המשמעות המיידית של ההחלטה הזאת היא הצרת "    

 ,הצעדים של העיתונאים והיכולת שלהם לחשוף עוולות
 תקדים שיפגע אנושות בעיתונות זה. שאין להן מקום בחברה

  ".שהיא נשמת אפה של העיתונות החופשית, החוקרת
לצנזורה   של בלאוהגיש בשעתו את התחקיר" הארץ"    

, שהכתבה הוכיחההטענה . "אושרופרסומו , כנדרש, הצבאית
ומאשרים ץ " קצינים בכירים מתעלמים מהנחיות בגלפיה

 –שהיא הרגיזה כתוצאה מזה . מאוד הרגיזה –' חיסולים'
  .כ חנין"אמר ח, "נפתחה החקירה

  

  מבחני נהיגה גם ביישובים ערבים
אין ,  מרכזי בחינה למבחן העיוני בנהיגה19מדוע מבין     "

אף שרוב הנבחנים במחוז , אף מרכז ביישובים הערביים
 ידיחנא סוכ " שאל ח–" ?הצפון הם אזרחים ערבים

  ).6.6(בשאילתא שהגיש לשר התחבורה , )ש"חד(
כי המכרז החדש לניהול ,     תשובת הממשלה הייתה

, המבחנים העיוניים בנהיגה כולל מרכז בחינה שיוקם בנצרת
גם אתר הבחינות בעיר כרמיאל נועד לתת מענה "-וכן ש

חדרה ם באתריוה, היישובים הערביים הסמוכיםלתושבי 
  ".לתושבי המשולש הצפוניגם עפולה נועדו לתת מענה בו

במרכז : "תגובת הממשלה אינה מספקת, ידיוי סלדבר    
 5,500-כ נבחנים ערבים ו24,000הבחינה בכרמיאל יש 

- נבחנים ערבים ו31,000במרכז בעפולה יש . נבחנים יהודים
 בכרמיאל  הםמרכזיםהמדוע , לכן.  נבחנים יהודים10,000

  ".?ם סמוכיםיביישובים ערבי, למשל, ולא, ובעפולה
  

  ליהודים ולערביםש "בביהמענישה שונה 
בשני אולמות , לאחרונה פורסם כי בבית משפט בישראל"    

אשר , האחד של צעיר יהודי: התקיימו שני משפטים, סמוכים
הותיר אותה , דרס תינוקת, מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה

.  חודשי מאסר4עליו גזר השופט . ונמלט ברכבו, משותקת
שהשליך , אותו הגילהמשפט השני היה של צעיר ערבי בן 

 חודשי 18ועליו נגזרו , אבן לעבר הרכבת הקלה בירושלים
  ).5.6(בדיון ) ש"חד (עפו אגבריהכ "אמר ח, "מאסר

 –העובדה כי הגזענות מחלחלת גם למערכת המשפט     "
  .הוסיף, "מחייבת אותנו להתריע על התופעה ולמנוע אותה



  

 5/ מחאה
 

  

   נותניםמאיפה לוקחים ולמי
  

  אחדהתלהיתר כל על  – המאיון העליון צמיחה מיטיבה רק עםכשה
  

  דבאי-פידא טבעוני אבומאת 
  

    המחאה החברתית אינה מחאה עונתית או מחאת מגזר 
המחאה החברתית היא . מסוים

של כל , מחאתם של כל העניים
היא מחאה , של כל הילדים, הצעירים

ליות של ממשלה נגד גזירות כלכ
אשר , חסרת כל רגישות חברתית

איך להעשיר  -דאגתה העיקרית היא 
נטל על ה הכביד אתאת העשירים ול

  .העניים ועל שכבות הביניים
    אני משתייכת לאוכלוסיית אזרחים 

 60%-ויותר מ, אשר למעלה ממחציתה
.  מתחת לקו העונייםחי, מילדיה

ממשלות ישראל לדורותיהן הנהיגו 
יות של אפליה כלפי המיעוט מדינ

, הפלסטיני בישראל-הלאומי הערבי
מחסור : והתוצאות נגד עינינו

במקומות עבודה והיעדר הקצאה 
  היום אני. של תקציבים ומשאבים

   מה:"רואה כיצד מתממשת האמירה
  ". לא מסתיים שם–שמתחיל אצל הערבים 

העוני והאבטלה בישראל נמצאים שיעורי     
,  גואה בקרב בני הנוערהאלימות, בעלייה

 יקרושכר הלימוד , זכויות הנשים נרמסות מדי יום
כל זה קורה בזמן שממשלת . בצורה בלתי נסבלת

ישראל מפרסמת בכל שני וחמישי דוחות 
  ". צמיחה בכלכלה ובמשקה"בגודל ם המתפארי

, המאיון העליוןמיחה המיטיבה רק עם      מדובר בצ
  :בכל התחומיםת באמצעות הפרטה משתוללהמוגשמת 

,  המובטלים תעסוקת, משק המים , החינוך , הבריאות
  .ובקרוב אולי יפריטו לנו גם את האוויר לנשימה

עוברת באמצעות " האיום הביטחוני"    הדרך להתגבר על 
ערבי - פלסטיני וישראלי- כינון שלום ישראלי, סיום הכיבוש

 ,ויותיש לשים סוף להזרמת התקציבים לבנייה בהתנחל. כולל
 , בעיות הדיור והתעסוקהלפתרון –ולשנות את כיוון הזרימה 

  .החינוך והבריאות, האבטלה והאלימות
  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

וביישובים , בקיץ שעבר התפרץ גל של מחאה חברתית    
 אולם נראה. רבים הוקמו אוהלי מחאה נגד מדיניות הממשלה

לא משום שהמצוקות , לפחות לעת עתה, שגל זה שכך
החברתיות נפתרו והמצב הכלכלי של 

 אלא משום, השכבות החלשות הסתדר
ת ושהממשלה השתמשה בתוכני

נפנוף : שלההקבועות המגירה 
איום "וב" איום הביטחוני"ב

 בין המוחים נםיש, לצערי". האיראני
  .כאלה אשר נרתעו מאיומים אלה

המחאה החברתית היא זכותם של     
ואילו הממשלה מנסה בכל , האזרחים

 – כולל הסתה לאומנית גזענית –דרך 
ש את  כדי להחלי,לפלג את המחאה

האמירה שלנו ולהקשות עלינו להפגין 
  . יחד
עלינו להיות מאוחדים נגד ניסיונות     

ולהמשיך ללא היסוס במאבק , אלה
למען , למען עתידנו ועתיד ילדינו

ולא כעבדים , קיומנו כאזרחים שווים
  .תחת שלטון ההון

  

דבאי היא - פידא טבעוני אבו(
פעילה פמיניסטית וחברת 

דברים ך מתו. ש"מזכירות חד
בסיום ,  בחיפהבעצרתשאמרה 

  )2.6, הפגנת המחאה החברתית
  

  צדק חברתי מתחיל בדרום
  

תתקיים צעדת מחאה המונית של ,  ביוני16, מוצאי שבת    ב
פערים חברתיים אינם : "בקריאה, שבע והדרום-תושבי באר

 במרכז 20:30-ההתכנסות ב!".  הם מדיניות–גזירת גורל 
  .שתסתיים בעצרת,  אל העירייהמשם תצא צעדה, המורים

לממשלת מטרת הצעדה היא להזכיר : "    לדברי המארגנים
השוויון והפערים בין המרכז לפריפריה אינם -ישראל שאי

  ". אלא תוצר של החלטות יומיומיות,גזירת גורל
 ובאים לידי ,הפערים בין הפריפריה למרכז כבדים מנשוא    "

סביבה , חינוך,  רווחה,בריאות: ביטוי בכל תחומי החיים
 עמדה משכורת ממוצעת במרכז הארץ 2008בשנת . ותעסוקה

  ".ח לעובד בפריפריה" ש8,635 לעומת ,ח"ש 12,204על 
בימים אלו ממשלת ישראל עובדת על התקציב לשנת     "

 שצפוי להעמיק את הפערים ולהכביד את הנטל על ,2013
 שלהאנו דורשים מהממ. מעמד הביניים ועל הפריפריה

 באמצעות תקציב חברתי ,את הפריפריה למרכזלהחזיר 
   ". במרכזאזרחיםה בתהעדיפויות והצ רשינוי סד, מורחב

 יצאנו תושבי הנגב 2011בקיץ : "    עוד אומרים המארגנים
חלפה שנה ולא . לרחובות הערים למאבק ארצי לצדק חברתי

 אלא שכעת אנחנו מאורגנים יותר וממוקדים .הרבה השתנה
  ." ואיננו מתכוונים להפסיק במחאה ובעשייה יומיומית,ריות



 6/ספורט וחברה 
  

  אני מקטמון
  

  אדם אמוראי מאת
  

 בעבר היתהי ירושלים הפועלקבוצת  אבל, להאמין קשה    
– בעיר ביותר הגדול הקהל עם, בירושלים הבכירה הקבוצה
 22-ב. פעם היה – זה אבל. הישראלי בכדורגל פאר מועדון

 לליגה ,בתולדותיה השנייה בפעם ,הקבוצה ירדה 2007 במאי
  .הראשונה בליגהשיחקה  שלא שנים לאחר זאת. השלישית

יה תולדותכאן רועי חנין אודות כתב ,     לפני כמה שבועות
 קבוצת, אביב- של קבוצת הפועל אוסישקין בתל

  . )23.5, "זו הדרך ("האוהדים בבעלותש כדורסל
באותו  אך, לכך מודע היה אם יודע לא אני    

 מלאו, שבוע בו התפרסם מאמרו
 שבה ,הראשונה לפגישה שנים חמש

 על אביב-תלב הפועל אוהדי החליטו
 שבוע באותו. אוהדים קבוצת הקמת
 התקיימה, תיאום כל ללא, בדיוק

 ימים מספר. בירושלים דומה פגישה
שהקבוצה הירושלמית ירדה  לאחר
 אוהדיהצטופפו קרוב לשלושים , ליגה

 סטודנטים בדירת ירושלים הפועל
 את ושאלו ,הכרם בית בשכונת קטנטנה

 קבוצתם את ו לחייםחזירצד יכי עצמם
  .האהובה

 את להבין כדי. הסיפור מתחיל לא פה אך    
 שנים הרבה לחזור צריך ,ירושלים הפועל של סיפורה
אז , שבעיםה בשנות היו הקבוצה של הזוהר ימי. אחורה

 הופרטה 1992- ב. שיחקה באצטדיון קטמון המיתולוגי
  .ההסתדרות לגורם פרטיידי - עלונמכרה , הקבוצה

הועלו כלפי הבעלים הפרטיים טענות רבות ,     ברבות השנים
והנושא נידון לא , אודות שחיתויות ומעילות בכספי הקבוצה

אוהדים החלו להימנע מלהגיע למשחקי . אחת בבית המשפט
  .הורמת הקבוצה הידרדר, הקבוצה
 במשחק נפתחה העונה. עומק השפל הייתה 2006-7   עונת 

 חסכו  הקבוצהבעלימשום ש, אוהדים ללא שהתקיים
, הסתיימהאותה עונה  . במגרשלסדרנים התשלום בהוצאות

  . השלישית לליגה בירידה, כאמור
לשאול עצמנו שאלות לגבי מהות , האוהדים,     התחלנו

רק  אלו האם? מהי בעצם הפועל ירושלים: הקבוצה
 וחדרי אימון מגרשי במספר מדובר האם? םשחקניה

 יםנקבלה שני יאה ירושלים ועלהפ בעצם אולי? הלבשה
אליה הגענו  התשובה? שבבעלותם הקבוצה, המושחתים

  !האוהדים הם ירושלים הפועל: הייתה ברורה
מחדש קבוצת  להקים –במטרה , הדרך אל יצאנו וכך    

 אוהדיה את ומחנכת ששרה, עם ערכים כזו. כדורגל אדומה
 שוויון עדוב ,חזירי קפיטליזם וגזענות, אלימות גד נהצעירים

  . וצדק חברתי
שכל  אוהדים מספיק להשיג הייתה הראשונה המשימה    

כדי להצליח לרכוש את , ח" ש1,000 ו מכיסאחד מהם יוציא
 כיוון אך.  סכום הכסף הדרוש גויס–ואכן . הקבוצה

 לדרך יצאנו, למכור מוכן היה לא הקבוצה של בעליםהש
 הפועל"שנקראה , משלנו חדשה קבוצה הקמנוו, צמאיתע

  .כמובן ,המיתולוגי המגרש שם על. "ירושלים קטמון
  

  
 מגיעים אוהדים אלפי. כבירה להצלחה הפכה הקבוצה    

שיעור , בנוסף. ביניהם גם ילדים צעירים , הקבוצהליציעי
  .דבר שאינו טיפוסי במגרשי כדורגל, האוהדות ביציע גדל

ה גווארה ועל 'על צ, שירי כדורגל שלשיר גילינו אבל    
 לא, ילדים משחק לא זה כדורגל. מספיק לא זה, פטיש ומגל

 עם נועצמ את מצאנו, בתור בעלי הקבוצה. אופן בכל תמיד
 האוהדים אחדר שאשכ ,גילינו פתאום. הכתפיים על אחריות

אם יהיה ו ;נסקה את לשלם צריכים ביחד כולנו, למגרש יורק
 ירצו לא כברש ילדים כמהיהיו , תבאלימו גהנשית אוהד
  . למשחקיםיותר לבוא

 עושים אנחנו :לקהילה הפכנו – כדורגל אוהדיאוסף של מ    
 אנחנו; אחרים אוהדים בבעלות שנמצאים עסק בתיב קניות

 במזרח ילדותלו לילדים כדורגל קבוצות מקימים
ומלמדים אותם לשיר את , העיר ובמערב

. ר"ון ביתבמקום את המנ, האינטרנציונל
 הפלא על מדברים העיר בכל אנשים

חו על עצמם לק אוהדיםעל איך  ,הזה
  .את ניהול הקבוצה

 התחוללו,     בחמש השנים שחלפו
 תהפוכות ירושלים קטמון פועלבה

הצלחנו לעלות מהליגה . רבות
והקבוצה , החמישית לליגה השלישית

  .הולכת ומשתפרת
 הייתה שלנו מקוריתה המטרה    בעוד ש

כיום יש לנו , ירושלים הפועל את הצילל
למטרה זו שותפות גם . מטרה נוספת

וגם קבוצות , אביב בכדורסל- הפועל תל
 את שנותל: והיא, נוספות שקמו בעקבותינו

 ספורט, וסלים גולים רק לא זה ספורט.  בישראל הספורט
  .חברתי לשינוי תרת כזו החו–ובמיוחד . קהילה זה
  

נות תופעת הגזעא תבדוק "פיפ

  ר ירושלים"בקבוצת הכדורגל בית
  

    לאחרונה נשלחה פנייה משותפת של המטה נגד גזענות 
ושל מרכז מוסאווא לזכויות האזרחים הערבים בישראל אל 

בעניין התגברות , )א"פיפ(התאחדות הכדורגל העולמית 
  .ר ירושלים"תופעת הגזענות בקבוצת הכדורגל בית
בעת חגיגות : חרונות    בין המקרים שאירעו בשנים הא

תועד חלוץ הקבוצה כשהוא , 2009-הזכייה בגביע הכדורגל ב
 הותקפו עובדי ניקיון ערבים 2010- ב; שר שיר גזעני

 השליכו 2011בפברואר ; באצטדיון טדי בידי אוהדי הקבוצה
, אוהדים אבנים לעבר האוטובוס של שחקני קבוצת בני סכנין

הותקפו שוב  –ן  האחרוסובחודש מר; וחלונותיו נשברו
  .עובדי ניקיון ערבים בקניון מלחה בידי אוהדי הקבוצה

 כי תיחקר ,א דרשו הארגונים"    בפנייה שנשלחה לפיפ
ובקרב קבוצת , הגזענות במגרשי הכדורגל בישראל בכלל

וכי יינקטו צעדים משמעתיים נגד , ר ירושלים בפרט"בית
ן אשר אינ, הקבוצה ונגד ההתאחדות לכדורגל בישראל

   .עושות מספיק כדי להיאבק בתופעה
אשר הודיעה כי , א"בשבוע שעבר נתקבלה תגובת פיפ    

ה למחלקה המשפטית של תורהוכי היא , קיבלה את פנייתם
  .הארגון לבדוק את הטענות שהועלו במכתבם

גופים ",     לדברי מרכז מוסאווא והמטה למאבק בגזענות
ריכים להילחם כמו ההתאחדות לכדורגל ומשרד הספורט צ

 ".  בכללבספורטובכדורגל בגזענות 
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  פולמוס צומטסקי
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

, בישראלשוק הספרים הדיון הביקורתי אודות 
גם ,  הכלכלה החופשיתלכללי בהתאםחושף כי 

. ד מפסידיםו והרבה מארוויחים יש מעט מבו
  ?שפר את המצב עשוי ל"חוק הסופרים"האם 

  

הבלוגיספרה והעיתונות התייחסו לא , הרשתות החברתיות    
. ראלונות למצב שוק הספרים בישעות האחרמעט בשבו

 משוק הספרים 80% :השורה התחתונה היא שהמצב מדאיג
". סטימצקי"-ו" צומת ספרים"בישראל נשלט בידי הדואופול 

 100- בספרים  4לאחרונה הכריזו בסטימצקי על מבצע של 
  .רשת המתחרהבדומה ל, ח"ש

במחיר ספר בודד מוצע  במבצע כזה ,לכאורה? למה זה רע    
, עם זאתיחד . שווה לכל נפשהמחיר שהוא , ח" ש25 של

לקנות ארבעה ספרים בבואו לקנות " מחויב"קהל הצרכנים 
מורכב המבחר המוצע לו  .את הרומאן החדש בו חשקה נפשו

את מערכת הקשרים של בטא  ומ,ספרים שזה עתה ראו אורמ
  .בית ממכר הספרים עם ההוצאות לאור עמן יש לו הסכמים

 טען בראיון כי מנחם פרי" ספרייה החדשהה"ל "מו    
אלא , תרבות אינה נבנית על כמות הספרים שאנשים קונים"

 אנשים כבר אינם בוחרים ,כיום. םעל הספרים שהם קוראי
הם קונים רק . ספר כי שמעו עליו או כי קראו עליו בביקורות

פער בין מחיר קטלוגי אגדי לבין אודות , אשליית מחיר
. ומוציאים מאות שקלים מיותרים ,קל ש25תעתוע של 

  ).8.6,  "הארץ"" (הבתים מתמלאים בספרים שלא נקראו
 מצרה על כך שהוצאות ספרים הלל-גילי ברהמתרגמת     

כשהספר נמכר " : מפסידות,תרככמו זו בה היא עו, בינוניות
ההוצאה מקבלת רק ,  שקלים25-כלומר ב, 100- ב4במבצע 

תשעת , נכון להיום. תקקצת יותר מתשעה שקלים לעו
השקלים הללו בקושי רב מכסים את עלויות הדפוס והשינוע 

תקורה ושולי , שלא לדבר על החזר השקעה, של הספר
כל ספר שנמכר , לפי אומדן שלנו. רווח אין בכלל. ביטחון

במחיר כזה השבוע משאיר אותנו בהפסד של כשני שקלים 
  .)8.6, "עוד דף אחד ודי"הבלוג " (לעותק

 פרסם בעמוד הפייסבוק שלו אלכס אפשטייןהסופר     
המניפסט הקצר קורא לקנות ספרים ". קול קורא לעם הספר"

בהן מתאפשר לקנות ספר בודד , בחנויות הספרים הפרטיות
  .)מסגרת' ר (במחיר של חמישים או שישים שקלים לספר

מלבד פרנסתם ההולכת ומצטמצמת של העוסקים בתחום     
עים מובילים לכך שאורך החיים של ספר המבצ, הספרות

 .דבר שפוגע בעיקר בספרי ביכורים, חדש על המדף מתקצר
כמעט ולא ניתן למצוא  ש,פגיעה נוספת מתבטאת בכך

  .   קלאסיקות על מדפי חנויות הספרים של הרשתות
חוק "בימים אלה נידונה בכנסת הצעת חוק שזכתה לכינוי     

כי מחיר הספר לצרכן קובעים  העיקריים שסעיפיה, "הספרים
וכי ,  החודשים הראשונים מהוצאתו לאור18-לא ישתנה ב

 ,מבצעים על ספרים אלה יוגבלו לתקופות מסוימות בשנה
החוק מסדיר תשלום , מלבד זאת .10%ועד להנחה של 

האם די . ל"מינימום של תמלוגים אותו יקבל הסופר מהמו
  ?לשינוי בשוק הספריםכדי להביא זה בחוק 

  עורכים ומתרגמים על,  סופרים277    לפני כשבועיים חתמו 

  

  

  
  

החוק להגנת הספרות ": פנייה לשרת התרבות לימור לבנת
עם . והסופרים בישראל יביא ללא ספק לתפנית חיובית במצב

של הרשתות ' יכולת הסחיטה'חיוני להגביל בחוק את , זאת
ל החוק עלו, אחרת במקום להיטיב, ואת פערי התיווך שלהן

ולהביא לקריסתן , לגרום נזק נוסף על הנזקים שכבר נגרמו
  ).22.5, "גלובס"" (של הוצאות ספרים

     

  קול קורא לעם הספר
  

תמכו בעסקים . קנו ספרים רק בחנויות הספרים הפרטיות
במגיהים , בעורכים, במתרגמים, תמכו בסופרים. קטנים

ויות קנו ספרים בחנ. אל תתמכו במונופולים. במעצבים
קנו ספרים ממוכרים שימליצו לכם על ספר כי קראו . הפרטיות

גם בחנויות הפרטיות יש , וכן.  לא כי הם חייבים-אותו 
בצומת ובסטימצקי אוהבים רק . ואוהבים שם ספרים. מבצעים

הם עושקים את , כסף הם עושקים את הוצאות הספרים
אל תקנו ברשתות . הם מוחקים את השירה, הסופרים

אל תקנו ברשתות . חסות לעובדים שלהן כמו לעבדיםשמתיי
, שמתעבות ספרי ביקורת, שבזות לספרי פילוסופיה

אל . ספרים הם לא עגבניות רקובות. שמשכיחות קלאסיקה
אינכם צריכים ארבעה ספרים . תקנו בבתי קברות לספרים

ספר היה עולה חמישים ,  אם לא המבצעים האלה- במאה 
, עזרו לסופרים. בעסקים קטניםתמכו . שקלים לכל היותר

אין בעולם מדינה שבה , פרט לישראל. למתרגמים, למשוררים
אין . להוצאה הגדולה ביותר יש רשת ספרים ענקית ולהיפך
אבל , עוד מדינה בעולם שבה ספר חדש נמכר ברבע מעלותו

בצע הכסף העביר אותם על . ספר ישן לא נמכר כמעט בכלל
. ספרים צריכים להישאר.  תקףספרים הם לא מוצר פג. דעתם

.  אל תקנו בצומת או בסטימצקי- בשבוע הספר קנו בירידים 
גם אז הם מנסים לגזול את מעט הפרנסה שעוד נותרה 

הם לא ישרדו . עזרו לעסקים קטנים. להוצאות הספרים
כל . רוב הוצאות הסופרים הן עסקים קטנים. בלעדיכם

ת מהן יפה וטובה כל אח.  עסקים קטניםןהחנויות הפרטיות ה
אל תעזרו . ודמוקרטית מעשר חנויות של צומטסקי גם יחד

קחו . הם מוכרים רק את מה שהם רוצים שתקנו. למונופולים
קנו ספרים במקום שמכבד סופרים . את הבחירה לידיכם

 .הצילו את הספרות. קנו ספרים בחנויות הפרטיות. וספרים



    במאבק
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הפגינו , ש"י וחד"ביניהם חברי מק, כאלפיים פעילי שמאל    

.     1967 שנים למלחמת 45לציון , א"בת) 9.6(במוצאי שבת 
אין צדק חברתי בלי "שהתקיימה תחת הכותרת , בהפגנה

בלטו שלטים המדגישים את הקשר בין , "סיום הכיבוש
 כל עוד יש"כגון , העמקת הכיבוש לבין המצוקות החברתיות

   ." לא נראה פה גרוש–כיבוש 
צדק חברתי "מפגינים רבים החזיקו בשלטים , כמו כן    

אשר  ," מדינה פלסטינית בצד ישראל– 67"-ו" דורש שלום
  .ש"י וחד"פעילי מקחולקו בידי 

  

  אופרה הישראליתבהסכם קיבוצי : לראשונה
שבוע בההסתדרות והנהלת האופרה הישראלית חתמו     

מדובר .  זמרי האופרה80  החל עליבוציעל הסכם קשעבר 
תאגדו העובדים  לאחר שלפני כשנה ה,בהסכם קיבוצי ראשון

יצוין כי הוועד הוקם בסיועו של חבר הנהגת . והקימו ועד
  .ממובילי המחאה החברתית, לי גרין-אלוןי "מק
של  יקבלו הזמרים תוספת שכר בשיעור ,בעקבות ההסכם    

 יקבלו הזמרים קרן ,כמו כן.  על כל חזרה או הופעה10%
 כי בתקופה בה לא משתתף זמר ,עוד הוסכם. השתלמות

כפי , לא ייקטע רצף זכויותיו, מופעיםבמסוים בחזרות או 
 . חודשים9וזאת לתקופה של עד , שהיה נהוג עד כה

תארגנות זמרי מקהלת האופרה מצטרפת לשורה של     ה
נות התאגדויות נוספות בשנים האחרונות בתחום האמ

, נגני התזמורת האנדלוסית הוועד שהקימו –למשל , והיצירה
  .אפרים דוידיי "בסיועו של חבר הנהגת מק

  

  שביתה של יממה במפעל נייר חדרה
חזרו עובדי מפעל נייר חדרה ,     בתום שביתה בת יממה

ומתן לילי שהתקיים -לאחר שבמסגרת משא, )5.6(לעבודתם 
הוסכם , ים וההסתדרותבין הנהלת המפעל לבין ועד העובד

-תוספת אי, תוספת דרגות, העובדים יקבלו תוספת שכרכי 
  .11.5%היעדרות ותוספת קידום בסך 

השביתה הוכרזה , אדי חננוב, עד העובדיםר ו"דברי יו    ל
 ואף ,ההנהלה הפרה חוזים חתומים עם העובדיםשמאחר 

בעת השביתה חסמו מאות עובדים . הם להרעת תנאיהפעל
   .הפגינו ונשאו שלטים נגד ההנהלה, סה למפעלאת הכני

אסור לשכוח שמי שמביא את הפרנסה למפעל זה     "
  . העובדיםאמרו, "העובדים ולא ההנהלה

  

  כנס מדד הביטחון של נשים יתקיים ביפו
יתקיים בתיאטרון , 15:30החל מהשעה ,  ביוני13',    ביום ד

בו , סכנ) 10מפרץ שלמה ' רח(סראיא ביפו העתיקה -אל
יוצגו לראשונה ממצאי סקר שבדק חוויות ותחושת ביטחון 

  . של נשים בתחומי חיים מגוונים
משותף לשישה " מדד הביטחון של נשים"פרויקט     

 ליצור מדד שיבחן את רמת ומטרתו, םיארגונים פמיניסטי
מגוון ב, מקבוצות חברתיות שונות, הביטחון של נשים

  . מיני ועוד, יספי, פוליטי, חברתי, כלכלי, מגדרי: תחומים

  
אחת המטרות המרכזיות של המחקר היא לקדם שינוי     

אשר בישראל לרוב נתפס , בתפיסה של מה הוא ביטחון
דוגמת  ,ולהרחיבו לתחומים נוספים, במושגים צבאיים

 .יתאלימות מינ ואלימות במשפחה, בריאות, ביטחון כלכלי

  

  ת שירותי בריאות הנפשהפרט: א"דיון בת
    דיון על כוונת הממשלה להפריט את שירותי בריאות הנפש 

בשדרות , אביב-בבית העם בתל,  ביוני13', יתקיים ביום ד
,  )ש"חד (דב חניןכ "שבין משתתפיו ח, הדיון. 69רוטשילד 

  .מאורגן בשיתוף עם התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית
  

   שנות כיבוש45: פלסטינית-עצרת ישראלית
ה העממית בשיתוף עם הוועד, " לשלוםםלוחמי"    ארגון 

אירוע בכפר  יקיים , שבאזור בית לחםשל הכפר ואדי רחאל
  . שנות כיבוש45פלסטיני משותף לציון -ישראלי

 סובל במשך שנים מהפקעת , תושבים1,400המונה , הכפר    
בשל . ממחסור באישורי בנייה ומהריסת בתים, אדמות

 ,נמצא הכפר תחת פיקוח הדוק, מיכות לחומת ההפרדההס
, באין אישורי בנייה.  שעות ביממה24ותושביו מצולמים 

אשר נגדם מוצאים צווי , בונים התושבים ללא אישור מבנים
מופקעות אדמותיהם החקלאיות לטובת , במקביל. הריסה

   .הרחבת ציר הגדר
רך השנים לאו, וואדי רחאלדברי ראש הוועדה העממית ב    ל

  . דונם מאדמות התושבים1,000- הופקעו כ
. 16:00החל מהשעה ,  ביוני16,     האירוע יתקיים בשבת

ליד חניון , רכבת מרכז(אביב -  מתל14:00-הסעות יצאו ב
  ).חניון אצטדיון טדי( מירושלים 15:00-וב) שלמה סיקסט

  

   ירושלים–י "מק
  

  ,19:30בשעה ,  ביוני19, ' גביום

  'כניסה ד, 14וב כורש רח, במועדון
  

המשבר הקפיטליסטי והשמאל 
  תוצאות הבחירות בדיון : היווני

  054-7982889: לפרטים. הכניסה חופשית
  

 מכללת הגדה השמאלית
'קומה ג, 70אחד העם , אביב-תל  

 
 

  לקורס ההרשמהנמשכת 

שלטון ומחאה, הון  
  אפרים דוידי ר"בהנחייתו של ד

 

 

.20:00 בשעה 28.6- ו21.6, 14.6 : בתאריכים'בימי ה  

  . שקלים30 –מפגש בודד .  שקלים75 –עלות הקורס 
 

 

  info@hagada.org.il :הרשמה מוקדמת


