
  
  

  

  ולנהל אותם בעצמםהעובדים מסוגלים להשתלט על העסקים הכושלים 
        
 ומלבד המתקפה על העבודה ,כבר כאן" אחרי החגים"    

 שמתכננת ממשלת הימין בראשות בנימין ,המאורגנת
 מתרבות הידיעות על פיטורים המוניים הצפויים ,נתניהו

 את המשבר הקפיטליסטי מתחיל לתת. בענפי משק רבים
ישתדלו ,  יחד עם ממשלתם, והמעסיקים,אותותיו בישראל

  .  ישלמו העובדיםשאת מחירו
מפעל הזכוכית  ום בו התקיימו ההפגנות של עובדייב    

הנמצאים שניהם , "מעריב"עובדי עיתון של  ו"פניציה"
 דב חניןכ "ח הגיש, בסכנת סגירה

הצעת חוק להעברת מפעלים ) ש"חד(
   .יםבמצוקה לשליטת העובד

למה בעצם משאירים מפעלים "    
למה ? במצוקה בידי הבעלים שנכשלו

 אבל גם –לא לתת למפעלים סיוע 
, "?להעביר אותם לשליטת העובדים

הגשתי הצעת חוק . "שאל חנין
מתאים . שעושה בדיוק את זה

  . אמר, "'פניציה'וגם ל 'מעריב'ל
תוקם קרן לסיוע , לפי הצעת החוק    

תתוקצב  אשר, למפעלים במצוקה
מפעל המצוי במצוקה . בידי המדינה

 ,כלכלית יהיה זכאי לסיוע מהקרן
: לדבריו. ויועבר לשליטת עובדיו

המציאות ? יטענו שזה רדיקלי"
מחייבת פתרונות  הרדיקלית שלנו

  ". רדיקליים
    מטרת הצעת החוק היא שהעובדים 

במידה , יוכלו לקחת לידיהם את מקום העבודה שלהם
במקום שהחברה תיסגר , י בסכנת סגירהיהיה מצוש

  .והעובדים יפוטרו
      

  ש מזה יותר משני עשורים"דרישת חד
. ש" הזו שהועלתה בידי חדיש שהופתעו מהצעת החוק    
ש "סיעת חדדרשה , בל כבר לפני למעלה מעשרים שנהא

  .כי מפעלים כושלים יועברו לידי עובדיהםבהסתדרות 
 ממדינות אמריקה כמהכגון , אחרותבניגוד למדינות     

   בישראל מעטים  המקרים ,מדינות מערב אירופההלטינית ו

  
 ,החליטו לקחת את גורלן בידיהןעובדים בהם קבוצות 

פי עקרונות ולהשתלט על מקום העבודה כדי להפעילו על 
  . ללא בעלות פרטית–כלומר , שיתופיים

בעת מאבק על קיומו של היומון הניסיון המקיף ביותר היה     
 – 1996- ל1994 בין – שבמשך שנתיים, "דבר "יההסתדרות

ואיש (ההסתדרות דאז ר " יותבניגוד לעמד, נוהל בידי עובדיו
  . חיים רמון) עסקים דהיוםה

שהתמזג מאוחר  –" דבר"ש בוועד עיתונאי "    פעילי חד
לאחר שזה , "על המשמר"עיתון היותר עם 

 בידי הקיבוץ הארצי וראשי האחרון נסגר
  . הניפו את דגל הניהול העצמי –מרצ 

    כל ניסיונותיהם נתקלו בהתנגדות נחרצת 
ר ביקש לסגור שא ,רמוןההסתדרות  ר"יושל 

 בכירים מצדגיבוי בוזכה , "דבר"את 
  .מרצבעבודה וב
  

  נחוצה התגייסות של האיגודים
אחד מלקחי המאבק הארוך של עיתונאי     

פעילות במישור המחאתי השהוא  ,"דבר"
כמו זו של , גם יוזמות חקיקה. לא מספיקה

  .אינן מספיקות כשעצמן, כ חנין"ח
,     כדי שניהול עסקים בידי עובדיהם יצליח

מאחורי היוזמה צריכות לעמוד תנועות 
 ובייחוד ,חברתיות בעלות עוצמה

 ,הסתדרותב ההנהגה הנוכחית. ההסתדרות
ח על גובה  להתמקשעד עתה נהגה רק

 לא פילוא, יים בעת פיטורים המונייםהפיצו
ה בדעתה לפעול להעברת המפעלים לידי עובדיהם תעלה

  .םהמרכזית למניעת פיטוריכדרך 
נרשמו בעשור האחרון זה גם הלקח ממאות המקרים ש    

 האיגודים ללא תמיכה פעילה מצד: ברחבי העולם
  . םהעובדיידי הפעיל את המפעלים בללא ניתן , המקצועיים

תרון לבעיה פ    ניהול מפעלים בידי עובדיהם הוא לא רק 
קראת ל" שיעורי בית"גם מהווה אלא , חברתית קשה בהווה

חברה , בניית חברה צודקת: עתידהצפוי באתגר ה
קבוצה  בה אמצעי הייצור לא יהיו בידי אשר, סוציאליסטית

  .העובדיםכלל אלא בידי  ,תאבי בצעקטנה של בעלי הון 
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

   לי נדרב
 הוא,  העיקרי שאני צריך לבקש סליחה עליושםחילול ה"

 .רשתיישיש עדיין כל כך הרבה אויבים בתוכנו שלא ג
שמו - חמיפעם שעברתי בכנסת ליד אחמד טיבי יהוסליחה על 

  ".גמר חתימה טובה. ולא עשיתי את מה שצריך
  )25.9, יסבוק שלו בעמוד הפי, האיחוד הלאומי-ברוך מרזל ( 

  
  דמוקרט בשירות התאגידים הגדולים-סוציאל

, במקביל להגדלת כוחם של התאגידים הגדולים ובעלי ההון"
לפתוח את , חיזוק העסקים הקטנים והבינונייםיש לפעול ל

אין מדובר בפעולה . שוק האשראי ולאפשר תחרותיות הוגנת
  ".אלא במדיניות ארוכת טווח, פעמית- חד
, פרופסור לכלכלה, העבודהמפלגת  –י ברוורמן כ אביש"ח (

  )12.9,  הפייסבוק שלובעמוד

  
  גם זו תיאולוגיה

 הוא –] צמח הקנאביס[אני מאמין שאם אלוקים ברא את זה "
   ."עשה את זה על מנת שנשתמש בזה

  )9.9, "מעריב", חבר מרכז הליכוד, משה פייגלין(

  
  הוציא מהפרקטיקה

הפעולה בין -את שיתוף, א ברושיחד עם שרג, יזםעופר עיני "
כדי ליישב סכסוכים מהר יותר , המעסיקים וההסתדרות

, עיני הוציא מהפרקטיקה את השיטה הישנה. וביעילות
, רית של התנגשויות ושביתות וצעקותאהמיושנת והלא פופול

, גם בתקופתו היו ויש שביתות... שלא מובילות לשום מקום
  ". אחרת אין ברירהםאשביתה רק  האבל הוא משתמש בכלי

 ד הארצי"לשעבר נשיא ביה, סטיב אדלרהשופט בדימוס (
  )18.9 ,"גלובס ",לעבודה

  

  
  

    

  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  ,ביבא-תל, 26205ד "ת

  

  מכתבים למערכת
  

  צבא שיש לו מדינה
ישראל היא לא מדינה שיש לה : "    מוכרת בציבור האמירה

נוסף לתפקידיו , ואכן". אלא צבא שיש לו מדינה, צבא
שימש גוף כזה כמנגנון שעיצב את , ל"הצבאיים של צה

, כגון השפה, כל תחומי חיינובדמותה ותרבותה של המדינה 
  .והמרחב הפיסי בו אנו חיים, הכלכלה, בותהתר

 ואחרי 1967 אחרי מלחמת הוחרף המיליטריזציה     תהליך
לים ואלופים הפכו לחלק בלתי "רמטכ. 1977המהפך של 

המועצות סת ומהכנמ, הממשלהמ ,ממוסדות השלטוןנפרד 
 . ואף איישו תפקידי מפתח בכלכלה, המקומיות

ם שנכבשו הפלסטיניי    השלטון הצבאי המתמשך בשטחים 
ל לעסוק מדי יום בסוגיות פוליטיות " את צהחייב 1967-ב

על רבות מסוגיות אלה אנו קוראים מדי יום . שונות
איוש מחסומים , חוקיים- שמירה על מאחזים בלתי: בעיתונים

 מניעת –ולאחרונה גם , המגבילים ומונעים תנועת פלסטינים
  . כניסתם של פליטים אפריקאיים לשטח ישראל

הקשור ,     רבים התריעו מפני תהליך המיליטריזציה המסוכן
 רסופהרסם  פ22.9.1967-כבר ב. בטבורו למציאות הכיבוש

כיבוש גורר : "בה כתב,  בעיתוןשמעון צבר מודעה והמשורר
התנגדות גוררת . זה גורר אחריו התנגדות, אחריו שלטון זר

  ...." נגדיררודיכוי גורר טרור וט. יכויאחריה ד
  יפו-אביב-תל ,דן יהב  

   

  ר הבאהדו: שילומים
  

  יוסי סגולמאת 
 

גוריון חתמה על הסכם השילומים עם -כאשר ממשלת בן    
כאשר מזרח . בגין איים במלחמת אחים, מערב גרמניה

ממשלת הימין ששלטה אז בישראל , מערבסופחה לגרמניה 
וביקשה ,  עליהם נראה שעמדה בעברעקרונותהזנחה את 

 הממשלה דורשת פיצויים ממדינות ,כיום. כסף גרמני נוסף
 ."נכבה יהודית"צג שווא של ימתוך רצון ליצור מ, ערב

    פעם נוספת יש מי שמעוות את המציאות למען מטרות 
יהודים שהיגרו לישראל  – כשזה מתאים למערכת. פוליטיות

 .הם מוצגים כפליטים, משתנותכשהנסיבות . מוצגים כעולים
אך , כירו ביהודים אלה כפליטיםאם מדינות ערב י, מה יהיהו

  ?יציעו להם זכות שיבה, במקום תשלום פיצויים
 –הנחרצות בה תקף נתניהו לשכוח את קשה , מעבר לכך    

קצבאות  את מקבלי –במיוחד בתקופה בה היה שר האוצר 
שהבעיה , מסתבר. םמפונקיככעצלנים ואשר הוצגו , הרווחה

 . המימוןותאלא במקור –היא לא בזהות מקבלי התמיכה 
את גורלה , במרבית המקרים,  חלקוארצות האסלאםהודי י    

. ולא הופנה כלפיהם דיכוי מיוחד, של כלל האוכלוסייה
חרף ,  עדות נוספת לכך שהציונות– 1948מצבם הורע לאחר 

  .יהודיות בעולםהביאה לפגיעה בקהילות ה, כוונות מחולליה
דרך נוספת של בסך הכול  הפיצויים הם , בעצם,ואולי    

, הפריפריהיישובי  מצבלאחריות להסיר מעצמה המדינה 
לאותם , לתפיסתה, הזכאים, בהם מתגוררים מזרחים רבים

שנהגה כלפיהם בצורה , מדינת ישראל". חדשיםשילומים "
ובים לקדם מדיניות אשר תקטין בייש טרם השכילה ,מפלה

שמישהו אחר , כנראה שהיא מצפה. אלה את מימדי העוני
  .זה שישלם את החשבוןגם ויהיה , יעשה זאת במקומה



  מ

 3 /מזרח תיכון
 

  

  –אם ישראל לא תגיע להלסינקי 

  הלסינקי צריכה להגיע לישראל
  

ם " ישראל כי תחרים את ועידת האותבעקבות הודע

  למען מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני

  
  

  ול'סאם מחיעמאת 

  
ם "ועידת האובסוף השנה צפויה להתקיים בהלסינקי     

. התיכון כעל אזור חופשי מנשק גרעיני להכרזה על המזרח
כתה ה, ל על התנגדותה להשתתף בוועידהודעת ישראה

דעת הקהל וב השפויים בציבורבתדהמה את החלקים 
הודעתו של ראש המשלחת הישראלית לוועדה . העולמית

 בעניין החרמת הועידה ,הבינלאומית לאנרגיה אטומית
נתפסה כקריאת תיגר על המאמצים , שנקבעה לדצמבר הקרוב

את סכנת המלחמה להפחית , היקף הנשק הגרעיניאת לצמצם 
  .התיכוןבמזרח גרעינית השואה הואת אימת 

לא מפסיקה ר שא ,דווקא ישראלכי , להיווכחמעניין     
על עצם , לכאורה, ית המאיימתלהתריע על הסכנה הקיומ

 היא  ,אם וכאשר תשיג מי ממדינות האזור נשק גרעיני, קיומה
מזרח תיכון קופצת ראשונה כדי להתנגד לרעיון של ר שאזו 

  .מחרימה את ועידת הלסינקיו, ללא נשק גרעיני
ביטול האיום בשואה גרעינית הוא לא כי  ,ניתן לגזור מכך    

 שמירת המונופול –אלא דווקא , שמעסיק את מנהיגי ישראל
 ולו במחיר של ,הנשק הגרעיני במזרח התיכון לגביהישראלי 

  .מלחמה אזורית הרת אסון ובידוד מדיני
, של פוליטיקאים ישראליםיאות החוזרות ונשנות הקר    

תחסל את פרויקט הגרעין "אשר לצאת למלחמה המפצירים 
ראש , מצד אחד. הופכות תכופות ומדאיגות, "האיראני

, ם"הממשלה משרטט דיאגרמות וקווים אדומים בעצרת האו
ידה  מתנגדת הממשלה בראשה הוא עומד לווע–ומצד שני 

   .גרעיניבינלאומית למען פירוז 
המסקנה המתבקשת היא שממשלת הימין הקיצוני     

אלא למחרחרת , לא רק לבריון השכונתיהפכה בישראל 
מדיניותה מסכנת את שלום . מלחמה בקנה מידה עולמי

 ומתנערת ,מובילה את מרוץ החימוש הגרעיני באזור, העולם
  . מכל מאמץ דיפלומטי להפגת המתח המלחמתי

הפרובוקטיביות והבלתי , ו הפנאטיות    ניזונים מהצהרותי
מנהיגי , אד'ות של הנשיא האיראני מחמוד אחמדינגאחראי

 כאשר ,ישראל מטעים את הציבור בישראל ומשקרים לעולם
.  על ישראלהגרעין האיראני מהווה איום קיומיהם טוענים ש

גם במקרה שלאיראן רוב האסטרטגים בישראל משוכנעים כי 
. ה סכנה קיומית לישראלא תהוו לזו,  גרעיניתתהיה פצצה

 תשמש משקל נגד לאיום , גם אם תורכב, פצצה איראנית
  . הגרעיני הישראלי

למלחמה יזומה ישראל אם תצא  ש,מה שברור הוא    
כפי , היא לא תגן בכך על קיומה, ומטורפת נגד איראן

אלא היא תצא למלחמה אזורית הרת אסון , שמנסים להטעות
  .נופול הגרעיני שלהבמטרה להגן על המו

  

  

ישראל :  צלול וברורבקוליאמרו     הגיע הזמן שהדברים 
  סכנהלבעיית ה" הפתרון"גם אינה מהווה את ו, איננה הקורבן

 .ראל היא לב הבעיה הגרעיניתיש. הגרעינית במזרח התיכון
  . היא הסיבה למרוץ החימוש הגרעיני ולא המוצא ממנו

  

, אם ישראל הרשמית לא מגיעה להלסינקי    
ה ל כוחות השלום בישראל ובעולם תהיהמשימה ש

בימים אלה מתקיימים . להביא את הלסינקי לישראל
להם שותפים ארגוני שלום וארגונים , מגעים ענפים בנושא

לסטיניים המכון ללימודים פ. למען פירוק נשק גרעיני
סטוריון והמנהיג על שמו של ההיהקרוי , וישראליים בחיפה 

מוביל בימים אלה את היוזמה  ,ר אמיל תומא"הקומוניסטי ד
מזרח תיכון בקריאה ל ,לארגן ועידה בינלאומית בישראל

  .נשק להשמדה המוניתמחופשי מנשק גרעיני ו
שככל הנראה תתקיים , מטרת הוועידה הבינלאומית    

היא לשכנע את הציבור , 2013בישראל במהלך חודש מארס 
באמצעות שלומו ורווחתו לא יושגו , כי ביטחונו, אליהישר

לא באמצעות , ים המיוצרים בישראלמאות ראשי נפץ גרעיני
לא באמצעות טילי גם ו, צוללות גרעיניות שנרכשו מגרמניה

 פירוז המזרח התיכון באמצעות –אלא , שיוט אמריקאיים
אופציה זו . מנשק להשמדה המונית מנשק גרעיני וכולו

  .ממשלת ישראל מנסה להעלים מעיני הציבורר שא, ממשית
כאשר ישראל הרשמית נלחצת מול התביעה להצטרף     
מנהיגיה , יאזור חופשי מנשק גרעינת כעל "הכרזה על המזהל

ישראל תהיה מוכנה לדון כי , שולפים מיד את הטיעון האומר
על הנושא רק אחרי שישרור שלום כולל ויציב במזרח 

החזקת הנשק הגרעיני  קובע ש,כשיל הזההטיעון המ. התיכון
זו היא הטעיה ישראלית . הישראלי היא תנאי לשלום באזור

  .לול וכוואשליה נוספת שצריך לדחות אותה מכ
ההתכחשות לזכויותיו , סרבנות השלום הישראליתהרי     

הפניית העורף להחלטות , הלאומיות של העם הפלסטיני
 ותא היו מתאפשר כל אלה ל–ם ולחוק הבינלאומי "האו

בלעדי הישענותה של ישראל על ארסנל של מאות פצצות 
, ב"פרצופית של ארה- ועל תמיכתה הצבועה והדו, גרעיניות

. אשר מפעילה סטנדרטים כפולים ביחסה למדינות האזור
שמדיניות הסירוב הישראלית בשאלת הגרעין , יוצא מכך

  .מזינה את מדיניות הסירוב שלה בשאלה המדינית
 משרת את נו איהנשק הגרעיני הרב שנמצא בידי ישראל    

להפוך את יש . אלא מהווה מכשול בדרך להשגתו, השלום
לא השלום הכולל באזור הוא :  על פיההמשוואה הישראלית

הסרת  –להיפך אלא , תנאי מוקדם לפירוק הנשק הגרעיני
 ,ווהפסקת כל התוכניות לפיתוח, הגרעיניהנשק אימת 

 הצעד ןה ,ןאאירבלרבות בישראל ו, ו ולצבירתייצורול
  .כולל ויציב במזרח התיכון, ההכרחי בדרך לשלום צודק
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  רות לויןמאת 
  

ראיתי , לייתר דיוק. 50- הכרתי את אלכסנדר פן בראשית שנות ה
  . אותו אז

שהיה מלא , "בית העם"ואולי באולם , "מוגרבי"זה היה באולם 
רוב . וגדוש במשתתפי אסיפה שארגנה המפלגה הקומוניסטית

במחשבה , שזה עתה הגיעו מאירופה, המשתתפים היו צעירים
הרי זו הייתה .  מדינה יהודית סוציאליסטיתשבאו לבנות כאן

הרוחות נשבו , בעקבות הניצחון על היטלר: האווירה באותן שנים
  .לעבר הסוציאליזם

  על  , יתקשו לזכור  אותה אסיפה   שרוב משתתפי ,אני משוכנעת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.   
  

  
אך איש מהם לא שכח את הגבר הגבוה ויפה . מה דיברו הנואמים

שקרא בקול רועם את , )בכל העונות, תמיד(ליו במגפיים רג, התואר
ואת רעם , ..."רבבות ישנם כמוהו/ הוא היה אדם פשוט : "הפואמה

  . מחיאות הכפיים
רפסודיה ": "2' רפסודיה הונגרית מס"בהמשך קרא מתוך שירו 
מה פתאום : "ייתכן שהיו שתהו". שנייה של המאסטרו ליסט

שאלכסנדר פן רואה ,  לדעתאבל מאוחר יותר למדו". ?ליסט
את מעמד , באחדות אחת את המהפכה

, את המאבקים ללחם ולשלום, הפועלים
שהמוסיקה היא לה , את האמנות, ואת היופי

  .הביטוי העז ביותר
שבכל , באותן שנים היה מובן מאליו

י עולה פן על הכמה "אסיפה פומבית של מק
-וקורא משיריו המהפכניים והאנטי

  . מלחמתיים
  .התוודעתי לפןכך 

מאוחר יותר הבאתי אליו מפירותיה 
אני זוכרת . הראשונים של כתיבתי

כאשר מחק מסיפור שכתבתי , שנדהמתי
,  האדמה לאה ומהורהרת–דימוי ארוטי 

, חלף זמן. כמו אישה לאחר התעלסות
 צניעות יש במילים"וגיליתי את השורה 

" הצל הגבוה"בפואמה שלו , "נרתעת
)1941.(  

גם אני תרתי אחר , באותה עתכמו רבים 
, הייתה זו שירה ייחודית. שיריו של פן

שירת פן . שנבדלה מהשירה העברית של אז
מעטים משיריו ראו . הייתה מרובת רבדים
ואילו רובם הודפסו , אור בכמה חוברות

-שהחל להופיע כיומון ב, "קול העם"ב
1947 .  

קובץ מכובד הופיע לראשונה , במלאות לו חמישים, 1956-רק ב    
בקובץ מצאתי יצירות רבות משירתו ". לאורך הדרך "– של שיריו

על , על השואה, על המאבק לשלום: רבת הפנים שכלל לא הכרתי
  ". קומוניסט יהודי"היותו 

מה זו מוסיקה ,  בשירים ובפואמות שלו למדתי–אולי העיקר 
שיחה עם אליהו "כך כתב בפואמה . מטורפת של צלילים בעברית

  ):1950" (יאהנב
  

  ,הפָ יחֵ ה וִ פָ  יָ נ�
ֵ חְ 
ַ יר מִ עִ הָ   

  .תפֶ חֶ רַ מְ , דק�רָ , �י�אִ �ְ   

  ,היפָ חֵ  �ְ –! ערַ �ְ !ִ ת הַ כ�זְ  �ִ – נ�חְ נַ אֲ   

  . הפָ יְ חֵ  �ְ –ל יעֵ �ְ !ִ י הַ דֵ סְ חַ בְ �  

  
  ):1930" (אהבה חשמלית"וב

  

  בצֶ )ֶ י הַ קֵ �י'חִ �ְ . ק�&עָ . קס�עָ 

 ֹ   .ץא רָ ה�. ץא רָ ה�. יומָ  יָ פ�רְ ט

 ִ-
� ַ�  .ףסֶ א �ֶ ן ה�מַ /ְ  הַ –ד .ָ  

  .ץרַ חְ  נֶ ל�רָ  ג�2אַ , ץא רָ ה�
  

  ):1937(" ספרד על המוקד"וב
  דקֵ א י�ה�וְ           

  טהֵ א ל�ה�וְ           

  דקֵ �!ל הַ ה עַ לֶ א ע�ה�וְ 

ְֹ לִ  ֹ ש   ,ברֵ ת צ�ד�בְ עַ -ל�ֵ זְ ף מִ ר

  ב�ֵ ם �ַ רַ עֱ 6ֶ &ֶ 

  ,םי�ם לְ �.מִ 

  ,רד�ר לְ �9מִ 

  םל� חֲ – מ�ל�חֲ וַ 

  .רר�9ְ הַ ם וְ חֶ �ֶ הַ 
  

כמו , והייתה בשיריו גם מעין נבואה
בשורות המפוכחות המופיעות באותה 

  :1937פואמה משנת 
  ם�.הַ 

  ה.ָ נִ ם &ְ לָ ע�-תמֶ חֶ לְ ל מִ &ֶ 

  התָ רְ נ�

  ןי�י:ָ נִ - ת.ַ רִ    יְ 

  !ת&ֶ 'ֶ גַ                מְ 
  

במבט מסכם על אימת , 1955- וב    
שיר השירים "כתב ב, המלחמה שהייתה

  ":אשר לשפרה בת אמה
  

  ,י!ִ אִ - תה �ַ רָ פְ י &ִ נִ אֲ           
  י!ִ עִ ה מֵ פָ רְ ;ְ ר נִ &ֶ אֲ      

  

אפשר לסיים התייחסות זו -ואי
ללא השורות מתוך , למוסיקה בשירי פן

  ):1947" (הגר"הבלדה 
  

  רגַ ה חָ !ָ חַ ת הַ מַ חֲ 

  .תמֶ קֶ ים נ�דִ קָ - ברֶ חֶ וְ 

�ַ דְ מִ ע �ְ תַ 
ֵ וַ  ְ�  רגָ ע הָ בַ &ֶ - ראֵ ר 

  .תמֶ חֵ ן הַ  מִ ל�ם �ָ יִ מַ הַ וְ 
  

משאלה בדבר הפיוס בין יצחק -את הבלדה סיים פן בחלום    
  .  פוליטיקה אקטואלית שלא נס ליחה–לישמעאל 

ולמד את השפה על , בלא שידע עברית, 27פן הגיע לארץ בגיל     
נ ביאליק קירב אליו את המשורר "ח. ה במהירות מופלאהבורי

ושקד להקנות לו את רזי העברית באמצעות ' הצעיר והמחונן
  .ך ואישיו"שיח עם התנ-פן ניהל ביצירתו דו, ואכן. ך"קריאה בתנ

ראה אדם פעם אחת :     למזלו של פן היה לו זיכרון חזותי מופלא
 נע בעושרה של  פן–והתוצאה .  זכרה–ראה מילה ;  זכרו–

אך הוא לא שכח ולא הפנה עורף . העברית כאילו הייתה שפת אמו
  .הרוסית, לשפת אמו האמיתית

מזכירה בהכנת קובץ -  הזמין אותי פן להיות מעין עוזרת1956-    ב
  לאור   ולצאת   מתורגם לרוסית להיות שנועד  , מן השירה העברית

  
דמנות להיות עדה עבודה משותפת זו הייתה עבורי הז. במוסקבה

שהגיעו , יהודים וערבים, לעלייה לרגל אל פן של משוררים צעירים
- פן התייחס לבואם הלא. ללא קביעה מוקדמת של פגישה בטלפון

  .צפוי בטבעיות גמורה
מחלת הסוכרת פקדה אותו לאחר .     חייו של פן לא היו קלים

במעצר הוחזק תחת שמש קופחת במשך . שנעצר בידי הבריטים
  .וההלם שחווה עקב כך גרם למחלתו, עות ארוכותש

בשעות לפני . אז כתב שירים,     סדר יומו החל לפנות בוקר
ואילו בערבים נעל את מגפיו ויצא , הצהריים קיבל את פני אורחיו

  .עם ידידים בודדים" לשתות כוסית"
, שהפכה,  המלחמה– 1967-וב, י" התרחש הפילוג במק1965-    ב

 כתב פן שיר נגד 1967ערב מלחמת יוני  .ה לדורותבכיי, כידוע
אבל משה ". קול העם"והעבירו לפרסום ב, מלחמה באופן כללי

ודאג שממש , החליט לא לפרסמו, "קול העם"שהיה אז עורך , סנה
דבר לא יפריע , זאת כדי שבבוקר. יפזרו את שורות הסדר שלו

  .להצביע בכנסת בעד המלחמה, שמואל מיקוניס, לשותפו
, קבוצה של ידידים קומוניסטים, פרשנו יחד,     בעקבות המלחמה

. ת הפורשים שורוםגם פן וגם אני נמנינו ע. ממפלגתו של סנה
  ".?מה עושים הלאה: "שם דנו בשאלה, בחדרוזכורות לי הפגישות 

.     באותה עת החל השלב האפל בחייו של המשורר המיוחד הזה
. והוא כמו נותק מהעולם, גלוכרתו את ר, בגלל סיבוכי מחלתו

: שלו הושלם" מאסר הבית"ו, כך כרתו גם את רגלו השנייה-אחר
' הוא התגורר בקומה ג

בשל . בבניין ללא מעלית
נקלע לתלות מלאה , נכותו

, ידידיו, אנו. במטפליו
והקשר , הורחקנו ממנו

היחיד בינינו היה רק 
  . בטלפון

.     חלפה תקופה ארוכה
יתי אותו בפעם האחרונה רא

שם לא . עטוף בתכריכים
  .יכלו להרחיק אותנו ממנו

    אלכסנדר פן היה אדם 
ידיד מסור ומורה , יפה

, פן .מעולה בשדה הספרות
היו ונותרו , האדם ושירתו

, מופת לאומץ לב אזרחי
לרומנטיקה מהפכנית 

  .ולפלא בשירה העברית
  
  

  

  

  

  
  

  "אורך הדרךל"
יצא , "לאורך הדרך", דר פןקובץ השירים הראשון של אלכסנ    

בהוצאת , הספר. במלאות למשורר חמישים שנה, 1956לאור בשנת 
י כאות הוקרה ליצירתו ולפעילותו "מומן בידי מק, "מדע וחיים"

  . הציבורית של פן
ר ש א, איוריםעבור הספר הכין גרשון קניספלהצייר והמאייר     

  .כל אחד מהם כולל כמה שורות מאחד משיריו של פן

 המשורר הקומוניסט אלכסנדר פןשנה למותו של  40במלאות 
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  למען הקורבנות, לחשוף את האמת
  
הגיבה , 2000כשפרצו הפגנות אוקטובר ,  שנים12לפני     

פלסטינים אזרחי -חה באש חיה כלפי ערביםיפתבהמשטרה 
 .שהפגינו במקומות שונים בארץ, ישראל

 שבישראל ,עשר החללים הם תזכורת מתמדת לכך-שלושה    
העובדה . ריש קבוצות שלמות שביטחונן הפקר ושדמן מות

ושהחקירה טויחה , יום לא הועמדו לדין האשמיםה עדש
היא עלבון צורב ומקור של דאגה גדולה לכל , ונדחקה הצידה

  .מי שהערכים הדמוקרטיים חשובים לו
המרכז המשפטי לזכויות  – הבשנה שעברה פרסם עדאל    

ח הבוחן את החלטת היועץ המשפטי "דו –המיעוט הערבי 
  .לסגור את תיק החקירה, י מזוזמנ, לממשלה לשעבר

  

  קוואנטום של גזענות
  
  

, "ישראל היום"בעיתון כתבה פורסמה  בספטמבר 20-ב    
הישגיה אודות על , "קוואנטום של הצלחה"תחת הכותרת 

, של המשלחת הישראלית לתחרות בינלאומית לפיזיקה
ש אילן "שיצאה בחסות המרכז ע, המשלחת. שנערכה בפולין
, הורכבה מתלמידי תיכון, וןגורי-סיטת בןרמון באוניבר

  .בתחרותומשתתפיה זכו בפרסים הראשונים 
    בפרס הראשון בתחרות זכה התלמיד יובל כצנלסון 

התלמידה מאי , בין היתר, ובפרס השלישי זכתה, מקריית גת
עוד .  ושניהם מוזכרים בשמותיהם בכתבה–אלון מנתיבות 

מרכז את התכנית ה, ויקטור מלמוד' צוטט בכתבה פרופ
הצלחנו להראות לעולם מה זה "כי שאמר , במרכז אילן רמון

  ".פוטנציאל של ראש יהודי
  

 
  

התלמידים את שני ? אבל מה לגבי המקום השני בתחרות    
ד אלפראענה 'גאמ –מישראל שזכו בפרס השני בתחרות 

לא הוזכרו כלל האם . לא הזכירו כלל –אלחסאן -ופארוק אבו
  ?"ראש יהודי"ן להם משום שאירק 

, שחשף את המקרה,     במטה למאבק בגזענות בישראל
 ראש התוכנית ים דבריו שלמה המסר ששולח: "שאלו

 ,במקום להיות גאה בכל המשתתפים במשלחת ?לתלמידיו
 הוא שם גבול ברור בין המשתתפים ,ולדחוף אותם קדימה

 כי האוניברסיטה , במטה הביעו תקווה".יםיהודההערבים ו
  .תערוך בירור לגבי התבטאות זו של המרצה

נגועה " ישראל היום"כי הכתבה ב,     עוד קבעו במטה
היא מתעלמת מחלק מהזוכים שהשתתפו : "בגזענות

אמירה זו . לאומיו חברתי ,תרבותירק בגלל שוני , במשלחת
ביחס מים י של משתתפים מסוםעליונותצביע על מנסה לה

  ".אומיתרק משום השתייכותם הל, לאחרים
כי בידיעה על התחרות המופיעה באתר באנגלית של ,     יצוין

  .גוריון דווקא מוזכרים שני הזוכים הערבים-אוניברסיטת בן

היועץ המשפטי התעלם ממרבית המחדלים , ח"לפי הדו    
כמו כן נמצאו סתירות בין . ש"חת מחקירשנפלו ב םכשליהומ

.  המשפטימסקנות ועדת אור לבין מסקנותיו של היועץ
ש ובפרקליטות שהיו אחראים " כי בכירים במח,ח מסיק"הדו

 הפרו את , פעלו במצב של ניגוד עניינים,לחקירת מקרי ההרג
 .חובתם כלפי הציבור ושיבשו את חקירת מקרי המוות

יום השנה לתחילת ההפגנות הוא לא רק יום של ,     לכן
 ולא רק יום של הפניית אצבע, הזדהות עם זכר הקורבנות
אלא גם יום של נחישות , ריוניוימאשימה כלפי הממסד וב

לשנות מן היסוד את מקומה של האוכלוסייה הערבית 
שביחס אליו האצבע קלה על , מציבור מופלה: במדינה

הנהנה משוויון זכויות , בית אמיתי במדינה הזו-לבן, ההדק
  .אזרחי ולאומי מלא

  

  400,000-  שנים ל30
  

התקיימה בכיכר , 1982 בספטמבר 25-ב,  שנה30לפני     
, אביב הפגנת ענק של כוחות השלום-מלכי ישראל בתל

הייתה זו ההפגנה .  אלף מפגינים400,000-בהשתתפות כ
  . הגדולה ביותר שהתקיימה עד לאותה עת בישראל

אורגנה במחאה על הטבח בסברה הרחבה העצרת     
 ,ונגד מלחמת לבנון, לפני כןשאירע מספר ימים , ושתילה

  .שרון-אותה יזמה ממשלת בגין
במקומות שונים , בשבוע שעבר התקיימו מספר אירועים    

ש "י וחד"בנצרת יזמו מק.  שנים לטבח30לציון , בארץ
 –המפגינים . משמרת מחאה בכיכר המעיין במרכז העיר

  .  נשאו לפידים–י "ביניהם בני נוער רבים מבנק
בה , קיימה משמרת מחאה במושבה הגרמנית    בחיפה הת

טולידאנו -השתתפה גם חברת מועצת העיר עדנה זרצקי
המפגינים העלו את זכרם של הרוגי הטבח בסברה ). ש"חד(

וכן הניפו שלטים המביעים תמיכה באסירים , ושתילה
  .הפלסטינים השובתים רעב בבתי הכלא הישראליים

) 16.9(לאחרונה חשף " ניו יורק טיימס"ה, בתוך כך    
 השיחות שהתקיימו בין בכירים לגבימסמכים מסווגים 

ממש בעצם הימים בהם התקיים , ישראלים ואמריקאיים
  .הטבח בסברה ושתילה

שר החוץ - טען סגןכי במהלך השיחות, מהמסמכים עולה    
כי הכניסה הישראלית ללבנון , לורנס איגלבורגר, האמריקאי

הוא ביקש . ב"קדמים עם ארהנעשתה בניגוד לתיאומים המו
  . המבהירה זאת, לפרסם הודעה בשם משרד החוץ האמריקאי

אמר , ב"שגריר ישראל בארה-שהיה אז סגן, בנימין נתניהו    
הדבר "שכן , שלא לעשות זאת" ממליץ"לו בתגובה כי הוא 

אלא להגן על אמינותה באמצעות , לא יותיר לישראל ברירה
, ניכנס למלחמת האשמות הדדית. גילוי נאות של כל ההבנות

  ".וזה לא יועיל לאף אחד מהצדדים
השליח , בשיחה שהתקיימה למחרת בין מוריס דרייפר    

,  דאזשר הביטחון, לבין אריאל שרון, ת"האמריקאי למזה
,  של הפלאנגות בסברה ושתילהןביחס לנוכחות, אמר שרון

. גואולי כמה טרוריסטים נוספים יהר. דבר לא יקרה שם"כי 
  ".זה יהיה לטובת כולנו

  ":ניו יורק טיימס"    לקריאת המסמכים של ה
http://tinyurl.com/nyt1982  
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  בין רדיפות המשטרה להתנכלות הבריונים
  

  על פעילותו בעיראק ובמעברות, י"מוותיקי מק, שיחה עם צדיק צדיק

  
  אורי וולטמןמאת 

  
    משרד החוץ יזם לפני כחודש כנס בירושלים תחת הכותרת 

בכנס הושקה ". צדק לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב"
דה להחליש  שנוע–יוזמת הסברה חדשה של משרד החוץ 

  –את התביעה לפתרון צודק של בעיית הפליטים הפלסטינים 
  .המציגה את קורות היהודים שעזבו או ברחו מארצות ערב

כיום  שחי יליד עיראק, צדיקצדיק את סיפור חייו של     
. בין הסיפורים שמפרסם משרד החוץלא נמצא  ,גן-רמתב

להיות שהצטרף לתנועה הקומוניסטית כנער והמשיך , צדיק
משפחה בה שררה בנולד , פעיל בה גם עם הגעתו ארצה

  . אווירה של פעילות פוליטית סוערת
למפלגה הקומוניסטית ההורים שלי ידעו שהצטרפתי "    

היינו : לא הייתה להם ברירה. "מספר צדיק, "העיראקית
 המשפחה הייתה ". וכולנו חברי מפלגה–ארבעה אחים 

, ביום בחנות לממכר בגדיםוצדיק עבד , משפחה של סוחרים
  .והשלים את לימודיו בערב

-הייתה גאות של מאבקים אנטי,     באותה תקופה
הממשלה העיראקית הייתה . אימפריאליסטיים בעיראק

ביקשה וכש, חתומה על הסכמי שיעבוד שונים עם בריטניה
ארגון ב. תהמוניעממית פרצה מחאה , 1948-בלחדשם 

מילאה , ת בידי המשטרהאשר דוכאו באכזריו, תהפגנוה
  .המפלגה הקומוניסטית העיראקית תפקיד חשוב

. הצטרפתי למפלגה, תלמיד תיכון, 16כשהייתי בן : "    צדיק
סגרה את , על משטר צבאיהכריזה הממשלה , אחר מכןשנה ל
". האופוזיציהמחוץ לחוק את מפלגות אל נים והוציאה העיתו

היה ביניהם . הוצאו להורגקומוניסטים רבים נכלאו ואף 
  .  בן דודו של צדיק צדיק, יהודה צדיק, מנהיג המפלגה דאז

שקראו לשחרר את , כתבנו כרוזים בשם המפלגה    "
המשטרה תפסה מאחר ש. המנהיגים הקומוניסטים הכלואים

כל אחד .  כתבנו את הכרוזים ביד–את הדפוס של המפלגה 
  ".  כרוזים200-100היה צריך לכתוב 

  
  המעברפעילות ב

,  היה צדיק מבוקש בידי המשטרה בעיראק1951-    ב
בחודש יוני הגיע ארצה . והחליט להימלט מהרדיפות

, כמעט מיד אחרי שהגעתי למעברה. "למעברה בעתלית
שהגיע לארץ , יחיפשתי את אחשם . ברחתי ממנה לנהריה

סניף . י"והצליח ליצור קשר עם מק, יכמה חודשים לפני
את שם פגשתי , מרדכי שפרוךחבר ההיה בביתו של המפלגה 

כבר הדבקתי , תוך שלושה ימים מרגע שהגעתי לארץ. אחי
  ".י לקראת הבחירות לכנסת השנייה"כרזות של מק

,     כעבור שלושה חודשים עבר צדיק למעברה בנחלת יהודה
 –ואחר כך , באוהליםשם  בהתחלה חיו .ליד ראשון לציון

שהיה פעיל י "של מקהקמנו במעברה סניף . "בצריפים מעץ
למען ו לשיפור התנאים במעברהוניהל הרבה מאבקים , מאוד

היינו מארגנים גם הפגנות של . מציאת פתרונות דיור
  ".מובטלים מול לשכת העבודה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

י במעברה סבלו באופן מתמיד מהתנכלויות של "עילי מק   פ
י "אידענו שמפו, ארגנו אסיפה ציבורית במעברה. "הממסד

יסנו חברים רבים מהסניפים גי. התוריונים לפוצץ אתשלח ב
גם תושבים מהמעברה שלא . ממשהיה שם קרב של ו, באזור

  ".התייצבו להגן עלינו – היו אוהדי המפלגה
 התקבל למפעל 1954-  ב.באותן שנים עבד צדיק בפרדס    

 .שם עבד בתור מפעיל מכונה לעיבוד סוליות, קטן לנעליים
  . וניהל בית מלאכה משל עצמולימים פתח

י "ומק,  התקיימו בחירות לרשויות המקומיות1955-    ב
כחבר נבחר צדיק .  מהקולות בנחלת יהודה26%-בזכתה 

ישיבת המועצה הראשונה גייסו לקראת  ".המועצה המקומית
באה קבוצה של . ממני להשתתףלמנוע כדי , בריוניםנגדי 
  ". בישיבת המועצהכדי שאוכל לדבר, לשמור עליים חברי

  
  עמידה במבחנים

בה , לשכונת פרדס כץ בבני ברקצדיק  הגיע 1959-    ב
 שש שנים לאחר .מהמעברותקומוניסטים נוספים התיישבו 

שהמשיכו  – בין רוב החברים, אירע הפילוג במפלגה, מכן
לבין  –  משותפתערבית-יהודיתלדגול בעקרון של מפלגה 

קימה העזבה וש, ט בראשהבלמשה סנה אשר , קבוצת מיעוט
  . בה חברים יהודים בלבדמפלגה

רוב . אנחנו היינו הרוב בסניף פרדס כץ, בזמן הפילוג    "
ואילו העיראקים הלכו עם , האשכנזים הלכו עם סנה

', אלאתיחאד'העובדה שידענו ערבית וקראנו את . המפלגה
דמגוגיה שבי המנעה מהחברים יוצאי עיראק מליפול ב

  . ועד היום חי צדיק ברמת גן1976-מ".  סנההלאומנית של
, יזכר בפעילות במעברות בשנות החמישים    כשביקשתי שי

ענה צדיק כי , ויסביר את סוד הצלחתם של הקומוניסטים שם
מה שייחד את העבודה של הקומוניסטים במעברות זה היושר 

נתנו אמון תושבי המעברות . "שלהם והרצינות שלהם
ראו במו עיניהם והם , ל הזמן ביניהםבמפלגה כי פעלנו כ
  ."עםשים אחראים הפועלים לטובת השהקומוניסטים הם אנ
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 גרמנים, איטלקים, פורטוגזים, ספרדים מאות אלפי    

לרחובות )  בספטמבר30-28(בסוף השבוע  וצרפתים יצאו 
   .המדיניות הימנית של ממשלותיהם כדי להפגין נגד ,הערים

עשרות אלפי חברים באיגודים הפגינו  באיטליה    
. תהימניהממשלה ים נגד מדיניות הקיצוצים של המקצועי
 .נסגרו עקב השביתה שהוכרזהרומא רות באתרי תיי

לאחר שהממשלה , מול הפרלמנטהמונים נו  הפגי,ספרדב    
,  מיליארד דולר בהוצאות52 קיצוץ של ובוהציגה תקציב 

  .בדמי האבטלההקפאת שכר עובדי הציבור וקיצוץ 
כך בספרד ובאיטליה מחו על אלפי המפגינים     עשרות 

 אולם גם, הקפיטליסטיבעקבות המשבר רווחתם נפגעה ש

 יצאו לרחובות, שלכאורה לא נפגעה מהמשבר, בגרמניה
  . בערים רבות ברחבי המדינה

, עובדיםו על הטלת מסים נוספים על הבספרד מחשבעוד     
     . הפגינו בעד הטלת מסים נוספים על העשיריםבגרמניה
די (שאורגנו בין היתר בידי מפלגת השמאל , בהפגנות

להטיל אשר דרשו ,  אלף איש40-פו קרוב להשתת ,)לינקה
המס , םמארגניהלדברי . מס קבוע על העשירים במדינה

 99%- ו,החדש ישפיע רק על מספר מצומצם של אזרחים
 . שהם משלמיםלא ירגישו שינוי בשיעור המסהאזרחים מ

זה השבוע השני הפגנות המוניות נגד נערכות  בפורטוגל    
 לפי קריאת האיגודים ותערכ נותההפגנ. מדיניות הממשלה

כי יצוין . בתמיכת המפלגה הקומוניסטית והמקצועיים
הממשלה את גנזה , בעקבות ההפגנה שנערכה בשבוע שעבר

  .ההחלטה לפגוע בשכר העובדים במגזר הציבורי
, ינו שמונים אלף איש ברחובות פאריס הפגבצרפת    

, "חזית השמאל"ובהם , בהפגנה שאורגנה בידי גופים רבים
  .הכוללת את המפלגה הקומוניסטית ומפלגות נוספות

כי המפלגה ,     בקרב צרפתים רבים ישנה תחושה
ממשיכה את , הנמצאת כיום בשלטון בצרפת, הסוציאליסטית

  .מדיניותו הימנית של הנשיא הקודם סרקוזי
  

  י"מזכיר חדש למחוז חיפה של מק
נה י קיים את ישיבתו הראשו"    ועד מחוז חיפה של מק

. לאחר היבחרו בוועידת המחוז בחודש שעבר, )1.10(
ולתפקיד מזכיר ,  חברים11בישיבה נבחרה מזכירות בת 

  .א זעאתרה'רגהמחוז נבחר 
י "חבר המזכירות הוועד המרכזי של מק, 34בן ,     זעאתרה

לקידום " חיראק"מרכז את  מנהל. ש"וחבר לשכת חד
ובעבר היה  ,"אלאתיחאד"עורך בעיתון , ההשכלה הגבוהה

  .ר ההתאחדות הארצית של הסטודנטים הערבים"יו
  

  ולמשפחה מרדכי פריינדחברנו ל
  

  פע ברכות לרגלש
  

  הולדת הנינה שרה גפן
  

  י"חברי מחוז השפלה של מק

  
מקימי  היה זעאתרה מ2011החברתית של קיץ     במחאה 

והתבלט כאחד הפעילים , מאהל שכונת ואדי ניסנאס
  .מחאת האוהלים בחיפהבהמרכזיים 

  

  אינטרנט לשינוי חברתי
קיים לפני חמש שנים  "הגדה השמאלית"האינטרנט אתר     

 מאז ועד". אינטרנט לשינוי חברתי"מפגש תחת הכותרת 
שם קידום  לבשימוש ברשתה התקדמות מואצת היום חל

 2011קיץ של לתאר את המחאה קשה . שינוי חברתי ופוליטי
 .מוגבר ברשתות החברתיות שימושאלמלא עשתה זו 

של , שני, תקיים מפגש נוסף" הגדה השמאלית"מערכת     
 ,לי אתרים לשינוי חברתי ופוליטייעורכים ומפע, כותבים

במועדון הגדה ,  בדצמבר29-28 ,שיתקיים בסוף השבוע
  ).אביב-תל, 70אחד העם (השמאלית 

ן דיונים והרצאות במגוו, במסגרת המפגש יתקיימו סדנאות    
תוכן חתרני , תפקידן של הרשתות החברתיות: נושאים כגון

, עלייתם ונפילתם של הבלוגים הפוליטיים, או תוכן מגייס
  . ועוד,שירות השינוי החברתיבטכניקות חדישות 

סדנאות ודיונים נא לשלוח למערכת , הצעות להרצאות    
  . info@hagada.org.ilכתובת ב" הגדה השמאלית"

  

  מועדון הסרט החברתי

  הגדה השמאלית
  אביב- לת, 70 העם אחד

  

  כיבוש ואפליה
  'סדרת סרטים של הבמאי רענן אלכסנדרוביץ

  

  20:00, 14.10', ביום א
  "שלטון החוק"

 סנדאנס פסטיבל בפרס זכה  אשר,במינו יחיד תיעודי סרט    
 בשטחיםחוקית המציאות ה את חושףהסרט . 2012 לשנת

 הואהישראלי  הצבא שבה מערכת: 1967-ב שנכבשו
  . כאחת השופטת והרשות המבצעת הרשות, המחוקק

 תובעים, משפטיים יועצים עם ראיונות כולל הסרט    
 ומוסריות משפטיות לדילמות נדרשו אשר, צבאיים ושופטים

  . הכיבוש את לקיים מנת על קשות
, מיכאל ספרד ד"עו של הרצאתו – ההקרנה לפני    

  .אדם זכויותבמשפטים נגד פגיעה ב פלסטינים המייצג
  

  20:00, 21.10', ביום א
  "הטיול הפנימי"

  ).2001 (פלסטינית- ישראלית קופרודוקציה, תיעודי סרט
  

  20:00, 28.10', ביום א
  "יימס בארץ הקודש'מסעות ג"

 ).2003 (זר עובדל כורחו בעל שהפך צליין על קומדיה-טרגי


