גיליון  7 ,6בפברואר 2018

הממשלה ממשיכה לתכנן את המערכה הבאה ,אותה ניתן למנוע ולה יש להתנגד
זהו מפעל טילים איראני בשטח לבנון המפר את "האיזון" בשל
מקור ישראלי אמר בשיחה עם אתר "אילאף" הסעודי
ייצור טילים לטווח ארוך .ראוי לשאול איזה איזון קיים כעת
) (12.1כי "פעילי חיזבאללה מסיירים לאורך הגבול ,והדבר
בין השתיים .ישראל ,בעלת מפעלים רבים לייצור כל נשק
מהווה הפרה של הסכם  1701שנחתם לאחר מלחמת לבנון
שהוא ,לרבות נשק גרעיני ,אינה מבקשת לשמור על "מאזן
השנייה" .באיום לא מרומז כלל ,הוסיף אותו גורם כי
כוחות" ,כי אם על עמדת
"ישראל מכירה את כל
בלתי-סימטרית
כוח
בשמותיהם
הפעילים
בהגדרתה.
המלאים ,וכן את כתובות
במקביל ,מתנהלת
מקומות
המגורים,
מלחמה בין ישראל לבין
העבודה ,לוחיות כלי הרכב
לבנון בעניין רישיונות
שלהם וכן מקומות
קידוח בים התיכון .אזור ,9
בני
של
המגורים
הנמצא בקו הגבול בין
משפחותיהם".
המים הכלכליים של שתי
לא בכדי הודלפו דברים
המדינות ,גורר עניין רב
אלה לכל כלי התקשורת
מצד חברות קידוח גז
בישראל .זהו מהלך
בינ"ל .ליברמן הצהיר כי
מתוזמר היטב .התקשורת
כל גז שיימצא במאגר שייך
מיישרת קו עם השלטון
לישראל .בעקבות הצהרת
ומבטאת את מסריו משל
שר הביטחון ,הגיב )(1.2
הייתה שופרו :איראן
בחריפות סעד אל-חרירי,
וחיזבאללה חצו את "הקו
ראש מממשלת לבנון" :זהו
האדום" ,ועל כן ישראל
ניסיון נוסף של ממשלת
תתקוף בעָ צמה .שר
ישראל להרחיב את
הביטחון ליברמן הבטיח
שליטתה תוך ערעור על
בכנס המכון למחקרי
ביטחון לאומי ) (30.1כי "כל הפגנה נגד מלחמת לבנון הראשונה ,כיכר מלכי ישראל) 1982 ,צילום :לע"מ( זכויותיהם של אחרים
ואיום על הביטחון האזורי" .על הממשלה להתפשר בעניין
ביירות תשב במקלטים" ,השר בנט הביע איום מפורש
רישיונות קידוח הגז בדרכי שלום.
בפשעי מלחמה כאשר הכריז ש"תושבי לבנון ישלמו את
למלחמה זו אנו קוראים כבר עכשיו להתנגד .לא לאחר
המחיר" ) (29.1והשר גלנט הבטיח בראיון לגל"צ ) (4.2כי
שהיא פורצת ,ולפני פינוי ערים מוכות טילים ,אלא כשאפשר
ישראל "תחזיר את לבנון לתקופת האבן".
עוד למנוע את קרבנותיה .לחיזבאללה ,לפי הערכות ,ישנם כ-
הכתובת כבר על הקיר .מדינת ישראל מתכננת מלחמה
 130,000טילים מוכנים לשיגור .המלחמה תגרום למאות
בלבנון .לא תקיפה נקודתית של שיירת נשק או מפעל בודד,
הרוגים בצד הישראלי ולאלפים בצד הלבנוני .זאת ,מבלי
דרך הקבע של ההתגרות הישראלית בשנים האחרונות ,אלא
להתייחס לכפרים הלבנוניים שייחרבו ולאיומי חיזבאללה
מלחמה של ממש .השבוע ) (3.2התבשרנו כי מערכות
לפוצץ את מפעלי האמוניה בחיפה ומאגרי הגז הטבעי.
אמריקאיות ליירוט טילים כבר נפרשו ברחבי הארץ במסגרת
רבים טוענים כי "אין ברירה" ,אך בפני הממשלה עומדת
"תרגיל" משותף של צבאות ישראל וארה"ב .בכך אפשר
האפשרות שלא לתקוף בלבנון .מה נותן לישראל את הזכות
לראות את אישורה של וושינגטון לנעשה.
להכתיב לשכנותיה באיזה נשק מותר להן להצטייד ובאיזה
לישראל היסטוריה ארוכה של זיוף עילות למלחמה ,של
אסור? יש למנוע את המלחמה הזו ,ולקרוא לממשלת ישראל
הכשרת מלחמות אימפריאליסטיות וזריית חול בעיני ציבור
היהירה לרדת מהעץ.
אזרחיה .מהו "הקו האדום" שנחצה הפעם? לטענת ישראל,

תגובות2/
צדק חלוקתי מתחיל בבית

דברים בשם אומרם
ראש השב"כ בעבר ,פוסק הלכה בהווה
"ישראל היא גן עדן של ממש עבור אזרחיה הערבים".
)ח"כ יעקב פרי ,יש עתיד ,בפרלמנט האירופי(24.1 ,

מלך הכנסת
"ב'אולפן שישי' השתמשו בתצלום של ח"כ לשעבר
עבדאללה אבו מערוף מסיעת חד"ש ,דרוזי יליד ירכא ,כדי
להציג את המלך עבדאללה מירדן".
)העין השביעית(21.1 ,

"ח"כ מיקי זוהר קיים בוועדה לצדק חלוקתי שעמד בראשה
לא פחות משלושה דיונים בפרויקט בנייה ספציפי בקריית גת
בשכונה שבה זוהר עצמו מחזיק נכסים .לפי מידע שפורסם,
אשתו עובדת בה כמתווכת .המשמר החברתי התלונן על
ניגוד האינטרסים החמור הזה ליועץ המשפטי לכנסת
ולוועדת האתיקה ,שקבעו כי אכן מדובר בניגוד אינטרסים".
)המשמר החברתי(23.1 ,

הוא איבד את זה
"סגן השר מייקל אורן הגיש בקשה לוועדת האתיקה של
הכנסת כדי לנקוט בצעדים משמעתיים הכוללים השעיה נגד
ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה המשותפת ,וסיעתו .זאת
בעקבות תיאורו של סגן הנשיא פנס כ'אדם מסוכן בעל חזון
משיחי הכולל חורבן של האזור כולו' .בנוסף ,איימן עודה
התבטא גם נגד הנשיא טראמפ ואמר שהוא מסוכן אף
יותר וקרא לו במילות גנאי".
)הודעה לעיתונות מטעם סגן השר מייקל אורן(20.1 ,

] [...אבל איבד את זה לגמרי!

נאמן לדרכו של נתניהו
"יו"ר הקואליציה ח"כ דוד אמסלם )הליכוד( החליט לסגור
את פעילותה של הוועדה לצדק חלוקתי .בראש הוועדה עמד
ח"כ מיקי זוהר )הליכוד( שהתמנה ליו"ר ועדת הכנסת".
)הודעה של הכנסת(22.1 ,

מכתבים
למערכת

"האירוע עם משפחת תמימי הוא ניצול של ילדים .שמים
להם תלבושת מערבית ,כובע הפוך כמו כוכבים אמריקאים.
זה חלק מפאליווד ) .(Pallywoodהם מקבלים כסף כדי
להכפיש את שמם של חיילי צה"ל ושל מדינת ישראל בעולם.
בדיונים שהתקיימו בוועדה הועלתה סוגיית האמינות של
משפחת תמימי ואם היא באמת משפחה אמתית".
)סגן השר מייקל אורן ,כולנו ,בכנסת(23.1 ,

זו באמת שאלה טובה

חשש מהול בתקווה
אלה ימים מלאי חשש .אלה ימים מלאי תקווה .ממשלת
ישראל החלה להוציא לפועל את תכניתה האכזרית לגירוש
מבקשי המקלט האריתריאים והסודאנים.
רוב בקשות המקלט שלהם לא נבדקו מעולם .בקשות
רבות סורבו ,אחרות נדחו .בודדים )רק  (11הוכרו כפליטים.
שיעור ההכרה בפליטים בישראל הוא הנמוך ביותר בהשוואה
למדינות אירופה.
הממשלה לא מתכננת לגרשם חזרה לארצות מוצאם ,ובכך
היא מכירה בסכנה השוררת שם .הממשלה החליטה להיפטר
מהם תוך השלכתם בכפייה לרואנדה ,שמצידה מכחישה כי
בכלל חתמה על הסכם כזה .החשש אפוא הוא לשלומם
ולחייהם של מי שעתידים להיות מגורשים.
ובצד החשש ,ישנה גם תקווה :מבקשי המקלט יוצאים
להפגין בהמוניהם; ניצולי שואה מביעים בפומבי שאט נפש
וזעזוע; סטודנטיות וסטודנטים מארגנים אירועי מחאה
בקמפוסים; נשים וגברים מתחומי הספרות ,החינוך ,המשפט,
הרפואה ,הרווחה והדת חותמים בהמוניהם על גילויי דעת
נגד הגירוש .כמה טייסים ואנשי צוות אוויר הודיעו שיסרבו
להטיס את המגורשים .אנו שותפים למאבק ולתקווה,
וקוראים גם להתגייס ולגייס אחרים .זה הזמן לומר בקול רם
ובכל דרך שהיא :לא נסכים שישראל תגרש פליטים.

עו"ד עודד פלר
האגודה לזכויות האזרח
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"איך יכול להיות שאוויל כזה הגיע להיות השגריר שלכם
בארה"ב? איך מדינת ישראל מרשה דבר כזה? אם זו
האליטה שלכם ,לא ברור איך אתם מנצחים אותנו .איך זה
יכול להיות? הכיבוש הגיע לדרגה כזו? אם היינו נוצרים,
היינו אומרים שזה מסימני הארמגדון הקרב ובא :הצבא
הרביעי בעוצמתו בעולם מפחד ממשפחה ,מילדה .כשהאויב
שלך כועס ועצבני ,המשמעות היא שאתה בדרך הנכונה".
)באסם תמימי" ,הארץ"(25.1 ,

השר קרא הבריז משיעורי אזרחות בבית ספר
"צה"ל הוא ערך עליון .הוא הקונצנזוס של המדינה .צריכה
להיות אמירה איפה גבול חופש הביטוי ,לאן אנחנו רוצים
להוביל את המדינה שלנו .מתחיל להיות כאן אנרכיה ,אין
כבר גבולות .גם אם צריך לשמור על עיקרון חופש הביטוי,
צריך להיות תיחום לכל הדבר הזה .יש פה מצב שמידרדר
וחייבים לעצור אותו ,באיזו מדינה בעולם מתבטאים נגד
חייליה? נגד הצבא שלה? אני בעד מדינה דמוקרטית אבל לא
דמוקרטיה שתהרוס מדינה".
)שר התקשורת איוב קרא ,בריאיון לערוץ (23.1 ,2

כפי ששרה דנה אינטרנשיונל :ואני ,איני כזאת
"הפכו אותי לחברה של עאידה תומא-סלימאן ,שאין לי שום
קשר אליה ,או לפמיניסטיות רדיקליות שאולי פגשתי במקרה
פעם אחת בחיי .תפסיקו עם הקמפיין האובססיבי הזה".
)יו"ר סיעת הבית היהודי ,ח"כ שולי מועלם ,ערוץ (26.1 ,7

הכיבוש אינו דחליל
"בימים האחרונים זומנו לראשונה לחקירה חקלאים תושבי
וואלג'ה בגין הצבת דחלילים ובניית מחסה לגשם על
אדמתם .למרבה האירוניה ,הם מואשמים בפגיעה ב'גן
הלאומי' שהוקם באזור בעקבות הטראסות שבנו".
)הודעה של העמותה 'עיר עמים' (27.1

עובדים3/

עתידנו מבטיח
ענבל חרמוני ,המייצגת קו
אידאולוגי בלתי-מתפשר למען
העובדים ,נבחרה להנהיג את
איגוד העובדים הסוציאליים
 4,659עובדות ועובדים סוציאליים מימשו בשבוע שעבר
) (27.1את זכות ההצבעה שלהם ובחרו בעו"ס ענבל חרמוני
לראשות איגוד העובדים הסוציאליים .חרמוני גברה על היו"ר
המכהנת צפרא דוויק בפער גדול ) .(62%שיעור ההצבעה היה
זהה לזה שנרשם בבחירות הקודמות )ינואר  ,(2013ועמד על
 .38.5%העובדים הסוציאליים שבחרו ונבחרו מועסקים
בגופים שונים במגזר הציבורי והפרטי :לשכות ומשרד
הרווחה ,מערכות הבריאות ,הקליטה והביטחון ,הביטוח
הלאומי וכן עמותות וחברות פרטיות.
במקביל לבחירת היו"ר נבחרו גם  159חברי הוועידה160 .
נציגים אלה הם נציגי מקומות העבודה והמגזרים הרבים של
העובדים הסוציאליים ברחבי הארץ ,ומתוכם ייבחרו בעתיד
הקרוב בעלי התפקידים וחברי המוסדות העליונים של האיגוד.

מי את ,ענבל חרמוני?
חרמוני ,שהציגה קו לוחמני ובלתי-מתפשר לאורך כל
הדרך ,הייתה ראשת חטיבת העובדים בשירותים המופרטים
באיגוד בין  2014ל 2016-וממייסדי תנועת "עתידנו – למען
עתיד העבודה הסוציאלית בישראל" .תנועה זו חרטה על דגלה
מאבק נחוש למען העובדות והעובדים הסוציאליים :למען
שיפור בשכר ,בתנאי ההעסקה הנלווים ובתדמית המקצוע.
בכך ,מסמן ניצחונה שינוי כיוון חד לגבי עתידה של העבודה
הסוציאלית בפרט ,והעבודה המאורגנת בכלל.
עם פרסום תוצאות הבחירות מסרה חרמוני" :צפויים לנו
אתגרים רבים ועבודה קשה ומאומצת למען השגת שינוי יסודי
בשכרנו ,בתנאי עבודתנו ובמצבם של השירותים החברתיים
בישראל בכלל .העובדות הסוציאליות צריכות וראויות
להרוויח שכר הוגן ,והשירותים החברתיים צריכים להיות
מתוקצבים באופן הולם .כעת ,זה אינו המצב .אנחנו נשנה זאת
יחד ובנחישות .אני אפעל בשיתוף עם כל הצירים שנבחרו
וקיבלו את אמון ציבור העובדים ,עם בעלי התפקידים באיגוד,
עם מוסדות ההסתדרות ועם כלל העובדים והעובדות
הסוציאליות – עד להשגת אחרון היעדים שהצבנו".

ההסתדרות ותנועת "עתידנו"
"באתי בשביל המאבק ,לא בשביל שום דבר אחר" ,אמרה
חרמוני בשיחה עם עינת פישביין )"המקום הכי חם בגיהנום",
" .(2.1ברגע שאכנס לתפקיד ,אנחנו מתחילות להכין את
השטח למאבק ממושך :שביתות ,הפגנות ,מיצגים ,מחאות.
כל מה שצריך .לא יהיה זה מאבק פסיבי .עובדים לא ישבו
בבית; הם יהיו ברחובות".
דבריה כוונו ,גם אם לא במפורש ,להסתדרות ,למנגנון
ההסתדרותי וליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן עצמו .אף
שניסנקורן התקשר לברך את חרמוני לאחר בחירתה ,אין

ענבל חרמוני .תקוות רבות נתלות בה )צילום" :עתידנו"(

זה סוד כי חרמוני לא הייתה המועמדת המועדפת על המנגנון,
ושלפעילי "עתידנו" ביקורת רבה על התנהלות ההסתדרות
בעניין העובדים הסוציאליים .ליאור קיי אבישי ,ראש חטיבת
העובדים בשירותים המופרטים הנוכחי וממנהיגי תנועת
"עתידנו" ,הסביר בשיחה עמי" :נכון שאנשי המנגנון העדיפו
שצפרא תיבחר ,אך גם ההסתדרות מבינה שיחסי הכוחות
השתנו ,וצריך לדעת לעבוד ביחד .אנשים חושבים שאנחנו
ב'עתידנו' מתנגדים להסתדרות ,וזה בהחלט לא נכון".
אחד הנושאים המרכזיים שעמדו על הפרק במערכת
בחירות זו הם תוספות השכר ואופקי הקידום האפשריים" .לוח
התפקוד" ,כפי שהוא מכונה ,מגדיר את מתח הדרגות בכל
תפקיד ,ומאפשר בפועל רק שלוש דרגות .משמעות הדבר –
בתוך ארבע שנים עובדת שאינה מתברגת בתפקיד ניהולי אינה
זוכה בהעלאת שכר עד פרישתה.
אחד ההישגים המשמעותיים של הוועד הקודם וההסתדרות
הוא צו ההרחבה ,אך זה אינו מיושם במלואו ואינו בא לידי
ביטוי בתלוש השכר .יישום הצו במלואו הוא אחד היעדים
שסימנה חרמוני טרם בחירתה .בראיון ל"דבר ראשון" )(23.1
הסבירה חרמוני" :שבעת אחוזי התוספת המגיעים לבעלי
תואר שני נבלעים בהשלמה לשכר מינימום .אנחנו עושות
תואר שני וזה לא משנה בכלום את המשכורת .החטא הקדמון
הוא טבלת השכר ולוח הדרגות .כל העובדות שלא מתקדמות
למשרה ניהולית ממצות את תקרת השכר תוך ארבע שנים".

מבט לעתיד
אם כן ,חרמוני סימנה ארבעה יעדים מרכזיים :ארגון 9,000
עובדים סוציאליים נוספים באיגוד ,יישומו המלא של צו
ההרחבה ,שינוי "לוח הדרגות" כך שיתאפשר קידום לעובדות
שלא קודמו לתפקיד ניהולי ועדכון טבלאות השכר שלא עלה
מאז  .1994כבר עכשיו ,כך מספרים עובדים רבים ,חשים
ברוחות של שינוי ,ואף באופוריה מסוימת.
חרמוני לוחמת כבר שנים למען שוויון בזירות רבות,
וזכייתה מסמלת שינוי של ממש בהובלת העבודה המאורגנת
בישראל .ענבל חרמוני מייצגת קו לוחמני ,אידיאולוגי ,בלתי
מתפשר ,מחויב ועיקש .וכפי שהבטיחה טרם הבחירות ,היא
תאבק למען ציבור העובדים הסוציאליים ,ובתוך כך גם עבור
כולנו .על כן ,ניצחונה צריך לשמח לא רק את העובדים
הסוציאליים הנאבקים על מעמדם ,אלא את כלל השכירים
במשק הישראלי.

יוסף לאור

כנסת4/

חבר הכנסת אל-עטאונה
מחד"ש פורש מהכנסת
מזכיר חד"ש ,מנצור דהאמשה ,הודיע במסיבת עיתונאים
) (1.2כי ח"כ יוסף אל-עטאונה )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
עתיד לפרוש מהכנסת השבוע.
מסיבת העיתונאים נערכה בסניף מק"י בעיר נצרת
והשתתפו בה דהאמשה ואל-עטאונה ,וכן מזכ"ל המפלגה
הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ,עאדל עאמר וראש עיריית
נצרת לשעבר ,ראמז ג'רייסי.
אל-עטאונה הסביר לעיתונאים" :זו מחווה של רצון טוב
מצד חד"ש כדי להפיג מתחים הקיימים בתוך הרשימה,
שנגרמו בגלל המשבר שחוללה התפטרות באסל ע'טאס ,ועל
מנת לתרום לאחדות האוכלוסייה הערבית בישראל .איש לא
דרש ממני להתפטר ,ואני עושה זאת מרצוני החופשי".
חבר הכנסת אל-עטאונה הושבע באוקטובר אשתקד .הוא
איש חינוך ,שכיהן בעבר כיו"ר ועד העובדים במועצה
המקומית חורה ומזכיר חד"ש ביישוב.

תשובת ח"כ יוסף
ג'בארין לחוק הלאום
חבר הכנסת יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
גיבש נוסח של הצעת חוק יסוד חדשה בשיתוף שורה של
משפטנים .לפי ההצעה ,ישראל תוגדר כמדינה דמוקרטית,
רב תרבותית ושוויונית .הנוסח המלא של הצעת החוק כולל
הגדרה של גבולות המדינה על פי קווי  '67והגדרה של
המדינה כמדינת כל אזרחיה כאשר הסמלים ,ההמנון והדגל
יבטאו זיקה שווה של האזרחים היהודים והערבים.

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

בימין תקפו את הצעת החוק של ח"כ ג'בארין עוד בטרם
הוגשה לכנסת .יו"ר ועדת החוץ והביטחון ,ח"כ אבי דיכטר
)הליכוד( ,שיזם את חוק הלאום ,אמר" :אם יש למישהו ספק
לגבי נחיצותו של חוק הלאום שאני מקדם ,היוזמה
הפלסטינית אמורה להסיר ספק זה" .יו"ר ועדת החוקה ח"כ
ניסן סלומינסקי )הבית היהודי( כינה את הצעת החוק
"הזויה" ,ואילו עמיתו לסיעה ח"כ בצלאל סמוטריץ' אמר:
"לא לכל קשקוש צריך להגיב" .ח"כ נורית קורן )הליכוד(
הגדירה אותה כ"הצעת חוק הלאום הפלסטיני" .לדבריה:
"חברי הרשימה הפלסטינית המשותפת התרגלו לזכויות
מפליגות ללא כל מחויבות ותרומה כלשהי למדינה".
בתגובה ,אמר ח"כ ג'בארין" :מצער שח"כים מהימין
פתחו שוב במסע הסתה נגדי ונגד חבריי .האם השיח הידרדר
במדינה עד כדי כך שנזעקים בשל הצעת רעיון דמוקרטי
בסיסי?".

משרד התחבורה מתנער
מאחריותו לספק תחבורה
ציבורית לכפרים בנגב
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנה בשבוע
שעבר ) (29.1ביישום תכנית החומש לקידום תעסוקת נשים
ערביות בדואיות בנגב .בדיון ,הציגו אנשי משרד התחבורה
את פועלם למען קידום תעסוקת הנשים בנגב.
בפתח הדיון הציגה יו"ר הוועדה ,ח"כ עאידה תומא-
סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( את הניסיונות ליישם
את תכנית החומש הקודמת" :הוועדה בראשותי עוסקת רבות
בשילוב נשים ערביות בעולם העבודה ובחסמים המונעים
זאת .הנשים הבדואיות בנגב מתמודדות עם חסמים נוספים
המקשים עליהן להתפתח ולהתקדם ,כמו היעדר תחבורה
ציבורית .לצערי הרב תכנית החומש הקודמת )(2016-2012
לקידום תעסוקת נשים ערביות לא מימשה אפילו 20%
מהיעדים שהמדינה קבעה לעצמה .היעד היה שיעור תעסוקה
של  ,41%והגיעו רק ל .23%-היעד של התכנית הנוכחית
זהה .הסיבה לכישלון איננה אי רצון הנשים הבדואיות
להשתלב בשוק העבודה ,כי אם היעדר טיפול מתאים".
בתגובה לטענות על אודות מצוקת תחבורה ציבורית
בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב ,תירצה מורן יונה ,נציגת משרד
התחבורה בדיון ,את המחדל" :בימים אלה מתגבשת תכנית
עתידית לתחבורה ציבורית ביישובים הבדואיים בנגב .אך
שירותי התחבורה הציבורית מחויבים לסטנדרטים ולרישיון
הפעלה .אני לא יכולה לפתוח קו אוטובוס ולשלוח אותו
למקום שבו אין הכרה ,אין תחנה ואין כביש .חייבת להיות
תשתית וזה חייב להיות מתואם".
ח"כ תומא-סלימאן התרעמה על דבריה של יונה" :אני
הגשתי כמה בקשות לשר התחבורה בעניין הקמת תחנות
אוטובוס בכביש הראשי ליד יישובים בלתי-מוכרים .נאמר לי
שבגלל היעדר תשתיות אין אפשרות להקים שם תחנות.
מדובר בטענה אבסורדית :הרי אתם אלה הצריכים לפתח
תשתיות ,ואילו אתם משיבים שאין תחבורה כי אין תשתיות.
אני לא אחראית להרחבת השוליים בכבישים! אין לי ספק
שמדובר בהחלטה פוליטית ,לפיה תושבי הכפרים הללו אינם
נחשבים" .בנוסף ,הלינה יו"ר הוועדה על כך שלא הוצגה
תכנית ממשית לקידום תעסוקה באזור.

חברה5/

איך יכולה ההסתדרות לעצור את גירוש הפליטים
קוראים להם "מסתננים" ,אבל מבקשי המקלט נמנים עם מעמד העובדים
מאת אפרים דוידי
בגיליון "זו הדרך" הקודם ,תחת הכותרת "גירוש הפליטים
כשאלה מעמדית" ,פרסמתי רשימה העוסקת בתפקיד
ההסתדרות והאיגודים המקצועיים במערכה נגד הגירוש .עם
פרסום הרשימה ,פנו לא מעט חברים ושאלו "נו ,תכל'ס ,איך
עושים את זה?" .הנה כמה הצעות שאפשר לממש כבר כעת:
להכריז סכסוך עבודה ברשות האוכלוסין ובכל משרד
ממשלתי העוסק בפעילות גירוש .אי אפשר לאלץ עובדים
לפעול נגד מצפונם ולהצטרף למדיניות ממשלה המתבססת
על הפרדה בין עובדים ועל שנאה גזענית.
לגייס את הפליטים ,שרובם ככולם עובדים ,לשורות
ההסתדרות .יש להילחם על זכויותיהם כעובדים ,להעניק
להם סיוע משפטי ולדרוש הסדרה של מעמדם החוקי בארץ.
לרכז את המאבק בגירוש :ההסתדרות רואה עצמה
כ"תנועה החברתית הגדולה בישראל" ,ולכן יש למלא בתוכן
ממשי את הצהרותיה .להסתדרות משאבים כספיים ,פעילים

ואהבתם – תיכוניסטים נגד הגירוש

בשכר ופריסה ארצית .היא אמורה לרכז את מאמציהם של כל
הארגונים והתנועות הנאבקים בגירוש .צריך להפוך את
הוועד הפועל של ההסתדרות למטה המאבק בגירוש.
להקים קואליציה של איגודים נגד הגירוש ,בייחוד של
איגודים מקצועיים בתוך ההסתדרות ומחוצה לה ,שחבריהם
באים במגע עם פליטים ובני משפחותיהם :איגוד העובדים
הסוציאליים ,ההסתדרות הרפואית ,הסתדרות האחיות ,עובדי
ומנהל בבתי החולים ,ארגוני המורים ועוד.
משק ִ
לקדם את הסולידריות הבינלאומית באמצעות פנייה
לפדרציות האיגודים המקצועיים בעולם ,כגון הקונפדרציה
הבינלאומית של האיגודים המקצועיים ) ,(ITUCשבה חברה
ההסתדרות כמייסדת; פנייה לפדרציות איגודים בינלאומיות
המסונפות לקונפדרציה ,כמו פדרציית הטייסים ,פדרציית
עובדי התחבורה ,פדרציית עובדי הנמלים ,ועוד – על מנת
שאלה ינקטו בצעדים למניעת הגירוש.
להודיע על סכסוכי עבודה באל-על ,ישראייר ,ארקיע ובכל
הסניפים המקומיים של חברות התעופה הזרות .מאות טייסים
ואנשי צוות אוויר כבר הביעו התנגדות לגירוש הגזעני.
להכריז פומבית :שום חבר הסתדרות לא ייקח חלק בגירוש!

קבוצת תלמידי התיכון "ואהבתֶ ם" הוקמה במטרה
להשתתף בהתנגדות לגירוש .חבריה בלטו בקרב המפגינים
שהגיעו לאחת מההפגנות בכיכר "הבימה" נגד השחיתות של
שלטון הימין .באמצעות מגפונים ושתי כרזות גדולות ,קראו
התיכוניסטים לעצור את הגירוש .בעצומה מקוונת שפרסמו
פעילי הקבוצה לפני כמה שבועות נאספו יותר מ6,000-
חתימות של תלמידי תיכון מרחבי הארץ .שוחחתי עם ר"ד,
ממובילי היוזמה ,על מטרותיה ופעילותה.
תלמידי תיכון רבים מתנגדים לגירוש?
אלפים חתמו על העצומה ,אבל עוד הרבה עבודה לפנינו.
לא כולם רוצים לחתום ,בגלל לחץ הסביבה או המשפחה,
ויש גם בעלי דעות גזעניות התומכים בגירוש.
מה מקור השם של הקבוצה?
שר החינוך נפתלי בנט צריך להיות גאה בנו" .ואהבתם"
נלקח מן המקורותַ " :ואֲהַ בְ תֶּ ם אֶ ת הַ גֵּר ,כִּ י ג ִֵרים ֱהיִיתֶ ם" .זה
מה שלמדנו בשיעורי התנ"ך המוגברים .ועוד למדנו
בשיעורים הרבים שהוקדשו לשואה ,שפליט הוא פליט הוא
פליט ,ולא חשוב אם הוא יהודי ,אפריקאי או סורי.
איך החלה ההתארגנות? יש סיוע מצד תנועות הנוער?
ההתארגנות התחילה בגימנסיה הרצליה בתל-אביב,
והמשיכה בתיכונים אחרים בעיר .לאחר מכן הגענו לגוש דן
ולכל חלקי הארץ .פנינו לתנועות השומר הצעיר ,לצופים ואף
לבני עקיבא .אמרו לנו שעניין הפליטים לא נמצא על סדר
יומן ,וזה חבל .יחד עם זאת ,יש לנו חניכים ומדריכים
בתנועות הנוער התומכים בנו באופן אישי.
מה המצע שלכם?
אנחנו לא תנועה פוליטית .את תמצית התפישה פרסמנו
בעצומה" :רבבות פליטים ומבקשי מקלט חיים בישראל .בין
מבקשי המקלט הללו נמצאים גם ילדים רבים ,שכמעט כל
חייהם חיו כאן וישראל היא כל מה שהם מכירים .במדינות
אליהם יגורשו ,הם ייכלאו בתנאים נוראיים וכל רכושם
יילקח מהם .אנחנו ,תלמידי התיכונים בישראל ,לא ניתן יד
לגירוש מבקשי המקלט".

בישראל חיים כ 35,300-מבקשי מקלט מאריתריאה
ומסודאן ,שחצו את הגבול ממצרים .המדינה מגדירה אותם
״מסתננים״ .ממשלת הימין הצהירה כי בסוף החודש הבא
ייסגר מתקן הכליאה "חולות" ,ומבקשי מקלט ייאלצו לבחור
בין גירוש לרואנדה או לאוגנדה לבין כליאה ללא הגבלת זמן.
זאת ,חרף העובדה שישראל חתומה על אמנת הפליטים
הבינלאומית מ ,1951-לפיה אין לגרש מבקש מקלט או
להעמידו לדין ,גם אם נכנס אל המדינה באופן בלתי חוקי.
אף שישראל פועלת בניגוד לאמנה זו ,היא מכבדת את
עקרון אי ההחזרה למדינות המוצא ,כיוון שנשקפת למבקשי
המקלט שם סכנת מוות .כדי לעקוף זאת בוחרת ממשלת
ישראל לגרשם ל״מדינה שלישית״ ,רואנדה או אוגנדה.
למרות שהממשלה מכירה בכך שנשקפת סכנת מוות
למבקשי מקלט ,אין מערכת ממלכתית המאפשרת לבדוק את
בקשותיהם ולקבוע את מעמדם .להיפך ,מוסדות המדינה
מפעילים עליהם לחץ כבד כדי שיעזבו את ישראל ״מרצון״.
זאת ,באמצעות כליאה ממושכת בכלא "סהרונים" ובמתקן
"חולות" ,פגיעה ביכולתם של מבקשי המקלט להתקיים
באמצעות ניכוי סכומים גדולים משכרם )חוק הפיקדון(,
הרחקת מבקשי המקלט מערים גדולות והטלת מגבלות רבות
על מימוש זכויותיהם הבסיסיות.
מראשית בואם של מבקשי מקלט לישראל ,שלחה רשות
האוכלוסין וההגירה באוטובוסים לדרום ת״א עשרות אלפים
מהם .דו״ח מבקר המדינה מ 2014-קבע באופן נחרץ כי מצב
השכונות בדרום ת״א הולך ומחמיר ,והאשמה לכך מוטלת
על כתפי הממשלה ,המזניחה ומפקירה אותן בכל היבט.
השארתם של מבקשי המקלט ללא רישיונות עבודה ,זכויות
בסיסיות וגישה לשירותי בריאות ורווחה מגבירה את הנטל
על התושבים הוותיקים בשכונות.

נ"ט

הדס פארי

פליטים ומבקשי מקלט :תמונת מצב
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מימין לשמאל :דיין ,קאיה ,לוזון ובנגר אללוף בבית המשפט באיסטנבול )צילום :אקדמיה לשוויון(

אקדמיה לשוויון לצד עמיתיה בטורקיה
מאת שרון לוזון
כאלף אקדמאים טורקים הואשמו בסיוע לטרור בגין
חתימה לפני כשנתיים על עצומה שקראה להפסיק את
ההתקפות באזורים הכורדיים .ב 29-בינואר נטלתי חלק
במשלחת סולידריות עם האקדמאים העומדים לדין כחלק
משיתוף הפעולה בין הארגונים "אקדמיה לשוויון"
ו"אקדמיה לשלום".
במשלחת השתתפו גם ד"ר הילה דיין ,ד"ר גיא שליו וד"ר
יערה בנגר אללוף ,שעמדה בראשה ואף נאמה במשמרת
המחאה מחוץ לבית הדין .לאחר המשמרת השתתפנו
כמשקיפים בשימועים של אקדמאים טורקים העומדים לדין.
בקרוב נפרסם שורה של עדויות להן נחשפנו בבית
המשפט .למשל ,נאשמת שלימדה  13שנה באוניברסיטת
גלאטסראיי )איסטנבול( והיום מלמדת בלונדון סיפרה ,כי
בניגוד להאשמות לא קיבלה הוראות משום ארגון טרור,
פעלה לפי צו מצפונה וביקשה לתרום לשיח ציבורי על
אודות האפשרות לשלום עם הכורדים.
ב 30-בינואר הצטרפנו למשמרת מחאה של אקדמאים
המתייצבת לכל שימוע .ביום השני לשימועים פגשנו בבית
המשפט את חברת הפרלמנט ממפלגת השמאל הפרו-כורדית
 ,HDPהודה קאיה ) ,(Huda Kayaמנהיגה ידועה שישבה
יחד עם שלוש בנותיה בכלא לאחר שהשתתפו בהפגנה נגד
איסור לבישת חיג׳אב באוניברסיטאות ב .1999-היא שיתפה
אותנו באתגרי האופוזיציה הפוליטית וההתנגדות למלחמה.
התחושה העולה מהדיונים – איש אינו רוצה בהכרעה .צד
אחד מציע דחייה והצד האחר מסכים .מרבית הדיונים נדחו
לפברואר ,לאפריל וליוני .ואלה רק מי שהדיון שלהם החל.
ישנם אקדמאים רבים שבית המשפט טרם דן בתיקיהם.
האישומים יצרו מצב בלתי-נסבל עבור האקדמאים .רבים
פוטרו מיד ממוסדות השכלה גבוהה פרטיים וציבוריים )ישנן
בטורקיה אוניברסיטאות פרטיות רבות ,אפילו כאלה הקרויות

על שמן של חברות מסחריות( .אחרים עדיין עובדים ,אך
מרגישים מפוחדים בשל כתב האישום .רבים חוששים
להשתתף במחאות.
המשלחת תוכננה לפני למעלה מחודש .הביקור עצמו עמד
בסימן הפלישה הטורקית העכשווית לעפרין ,אזור כורדי
בסוריה .עם הגעתנו ,נעצרו  11רופאים חברי המועצה
הרפואית העליונה של טורקיה שהוציאו גילוי דעת נגד ההרג
באזור עפרין .גם הוא ,בדומה לגילוי הדעת של האקדמאים
שנאשמו בסיוע לטרור ,כללי מאוד .אפשר לומר "חלבי" ,אך
אפילו בגינו נעצרו רופאים .נכחנו במסיבת העיתונאים שלהם
שהמשטרה ניסתה למנוע את עריכתה ,אך לבסוף התקיימה
כסדרה .גם בהזדמנות זו היו מעצרים ,אך כל חברי המשלחת
שלנו יצאו בשלום.
בעת המחאות בהן נכחנו ,הבחנו בשוטרים סמויים בין
קהל המפגינים .לאחר מכן ראינו את השוטר הסמוי מתהלך
במסדרונות בית המשפט .גם משטרה גלויה מסתובבת בכל
מקום.
המערכת עובדת לכאורה לפי הספר ,אך אין להתעלם
מההגבלות ומהחבלות המכוונות של המשטר .בבית המשפט
המעלית באורח פלא לא עצרה בקומה של הדיונים ,ונאלצנו
לחפש את הדרך אל האולם .במסדרונות הוצבו מחסומים
ועמדו שוטרים שקבעו מי רשאי להיכנס לדיון ומי לא.
בהפסקות רוקנו את אולם בית המשפט מכל יושביו ומנעו
מאיתנו להישאר בפנים עד להתחדשות הדיונים .ניצלנו את
ההפסקות למפגשים בלתי אמצעיים עם אקדמאים מקומיים,
החלפנו חוויות והבטחנו להמשיך ולהיות בקשר .יחד עמנו
נכחה באולם גם קבוצה של פעילי זכויות אדם מצרפת.
הגענו ב 2018-להביע סולידריות עם המוחים נגד הרג
כורדים בטורקיה וההתנכלות הפוליטית שבאה בעקבותיו ב-
 ,2016ואת פנינו קיבלה טורקיה עם הרג כורדים בסוריה.
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כמיהה לברלין
"האופה מברלין" :סרט ביכורים מצוין
מספר את סיפורו של קונדיטור הנודד
לישראל בעקבות מות אהובו
מאת טליה קלינמן
בחופשת מולדת צפיתי ב"אופה מברלין" .סרט עשוי היטב.
משחק מצוין ,בימוי מעודן ,עריכה נפלאה.
אורן ,גבר ירושלמי ,בעל מסור ואב לבן ,מגיע מדי חודש
לברלין במסגרת עבודתו .באחת הפעמים הוא מתאהב
בקונדיטור תומאס )טים קלקהוף המצוין( ,אך נעלם בניגוד
להבטחתו לשוב .תומאס מגלה כי אורן נהרג .הוא מופיע
בירושלים ,בבית הקפה שמנהלת אלמנתו של אורן ,ענת
המגולמת בידי השחקנית שרה אדלר בתפקיד מעולה; אדלר
גילמה את תפקיד כתבת "הארץ" בסרטו של גודאר "המוסיקה
שלנו" ,שם היא ראיינה את מחמוד דרוויש.
תומאס מתחיל לעבוד בבית הקפה .מקונדיטור גרמני
שאמנותו – עוגות ,הוא הופך שוטף כלים .חריצותו "גרמנית"
מאוד .הוא עושה הכל באופן מדויק עד כדי שלמות ,והעסק
של ענת משגשג בזכותו .ניגוד נבנה במהירות בינו לבין מוטי
)זוהר שטראוס( ,אחיה הדתי של ענת .זאת לא משום שמוטי
אינו חרוץ ,כי אם מפני שמוטי רץ ,תזזיתי ,מסדר ,גוער ,נוזף,
בא והולך .מוטי דתי .תומאס חילוני .גם ענת.
חשובה לענייננו האהבה העזה של תומאס וענת .גם כאן,
כמו בברלין ,אהבה ,מין וזוגיות הולכים יחד .סרט מהוגן כרוח
התקופה .ענת ותומאס משתוקקים זו אל זה ,וברור לנו שכאשר
אהבה זו מתגשמת ,הסוד הנורא עלול להרגה בטרם עת.
ירושלים איננה ברלין ,ובה לאהבה קשה יותר להתקיים .אולי
בלתי אפשרי .בברלין זה עבד ,ככל הנראה; בירושלים לא.
אורן נהרג בירושלים .מוטי מגרש את תומאס מירושלים,
בדיוק באותו אופן שגירשה ענת את בן זוגה המנוח כשגילה
לה על אודות אהבתו לגבר ברלינאי .ירושלים לא אוהבת
הומוסקסואליות .ברלין ,ככל הנראה ,כן.

כאשר מגלה ענת את הסוד
הנורא ,כי תומאס הוא אהובו
המרוחק של אורן ,היא נופלת
לזרועות אחיה .זה ,כאמור,
מגרש את תומאס מהארץ .הוא
מגרשו באותה תקיפות שבה
הסביר לו קודם לכן כי אסור לו
לגעת בתנור האפייה .למה?
ככה .הוא גוי ,והוא יפגע
בתעודת הכשרות ההכרחית.
תומאס עוזב .ענת רודפת
אחריו .אך נניח כעת לסיום
המפורש .למלודרמות תמיד,
אבל תמיד ,סיום כפול .פירושו,
בקצרה ,מחוספס :יש אהבה
בברלין ,אין אהבה בירושלים.
ולחילופין ,אין אהבת אמת
מלאה בשום מקום .אך הגעגוע
הוא לברלין היפה.
ואכן ,הז'אנר שהסרט עושה
בו שימוש נפלא כל כך הוא המלודרמה .זו אינה מילת גנאי,
אף שהיא משמשת עדיין בפי רבים כמין פיחות של ערך
הסיפור .מלודרמה היא תמיד סרט על אישה שסבלה מושתק,
על אף שהסרט מקודם באמצעות התואר "להט"בי".
זה סרט על סבלה של ענת ,אולם את הסבל שלה קשה
לבמאי )או מוטב ,לתסריטאי( לתאר בעזרת סיפור רחב יותר:
חיי הנישואים שלה ,אלמנותה קודם הגעתו של תומאס ,רגשי
האשמה שלה.
במקום לתאר את הסבל הזה ,משתמש הבמאי הרבה )הרבה
מדי ,לטעמי( בנעימת הנושא כדי לסמן לנו שמשהו עצוב קורה
כאן ,בצילום הבית ,המבטים ,או הנוף .יש גם עיסוק רב
בבישול ובלישת בצק .כיוון שהתוצאה של הלישה היא מאפה
מעולה ,יש משהו כמעט משעשע בשימוש בדימויי העוגות
הגרמניות הנפלאות .ואולם ,זאת אינה הבעיה של המלודרמה
הזו.
מלודרמה שותקת הרבה ומשתמשת בפיצוי רגשי על
השתיקה .בדרך כלל ראוי לשאול על טיבה של השתיקה .ובכן,
הסרט פועל בתוך מדומיין גרמני/ישראלי ,שהבמאי ,מן
הסתם ,שותף לו .קשה לחשוד בו שהוא עשה שימוש
מניפולטיבי בתחבולות קולנועיות .רוב הצילומים הם צילומי
פְּ נים בבית ובבית הקפה .אבל ירושלים מחוץ לחלונות היא רק
בערבי שבתות ,עת משכונת ממאה שערים עולה הקריאה
"שאבעס" .שום מואזין .אף לא פלסטיני אחד.
ככלל ,הדת היהודית מוצגת כרוע ,בדיוק באופן
שהפרוטסטנטיות הציגה אותה תמיד :נטולת חסד ,מחמירה
בחוקים שעבר זמנם .מוטי ,האח חובש הכיפה הסרוגה ,הוא
האיש הגס בסיפור.
בין ירושלים )עיר המשפחתיוּת ,הדתיוּת והחומרה של
הקיום( לבין ברלין )עיר שבה יש אהבה ,עוגות מפתות ,שלכת
מזהיבה וכנסיות( ,צופה הסרט יבחר באחרונה .נציגה בבירתנו
הוא גבר עדין וטוב לב ,שאנחנו משתוקקים להשאיר אצלנו.
אבל אי אפשר .הוא גוי .גרמנים יאהבו את הסרט הזה .יאהבו
אותו מאוד.
תסריט ובימוי :אופיר ראול גרייצר; עריכה :מיכל אופנהיים;
צילום :עמרי אלוני; מוזיקה :דומיניק שרפנטייה; שחקנים :טים
קלקהוף ,שרה אדלר ,זהר שטראוס ,סנדרה שדה ,רוי מילר ,תמיר
בן יהודה 105 .דקות

במאבק

בעקבות התערבות בית הדין לעבודה.
בסופו של יום ,השביתה נפסקה ,עובדים שיבקשו להמשיך
לעבוד לא ייתקלו בקשיים ,שלושה מעונות נותרו בניהול
עמותת ענב והוועד ימשיך לייצג באופן פרטני את עובדי
"דנאל" ו"תפארת בית חם" .מארגון עובדי המעונות נמסר ,כי
"העובדים ימשיכו במאבק לאחד את כלל עובדי המעונות
ביחידה מאוגדת אחת".
אלברט סופר ,יו"ר ועד עובדי המעונות ,סיכם את החודשים
האחרונים" :המטרות העיקריות שלנו הושגו באופן חלקי
ביותר :איבדנו את יחידת המיקוח ,לא הצלחנו לעצור את
המכרז; הצלחנו להביא לשיפור מסוים בתנאים שהציעה
'דנאל' ורוב העובדים שרצו להמשיך נקלטו .זאת נוסף
לשלושת המעונות שנשארו עם ענב לעת עתה.
"אך הדבר החשוב ביותר בעיניי – ההתקוממות הנחושה
שלנו ,העובדים ,נגד העוול הזה .אני מקווה שהמאבק הזה
יהדהד ויעניק השראה לעובדים במקומות מופרטים נוספים
תחת מכרזי מדינה .לפעמים הניצחון הוא עצם המאבק".
העובדים אינם בני ערובה .הפגנה מול משרד הרווחה בשבוע
שעבר )צילום :כוח לעובדים(

לפני שבועות מספר הוציא משרד הרווחה מכרז חדש
להפעלת מעונות חסות הנוער ,בהם שוהים מאות בני נוער
המצויים במצבים של עבריינות ושל מצוקה חברתית .במכרז
זכו שתי חברות קבלן" ,דנאל" ו"תפארת בית חם" )ר' גיליון 1
של "זו הדרך"( .מועד ביצוע החלפת המעסיקים היה בשבוע
שעבר ).(1.2
ב 29.2-פסק בית הדין לעבודה בעתירה שהגישה עמותת
ענב )המעסיקה הקודמת( נגד פסילתה במכרז .לפי הפסיקה,
הוקפאה העברת הניהול לחברת "דנאל" בשלושה מתשעת
המעונות .בשלושה מעונות אלה ימשיכו העובדים להיות
מועסקים בעמותת ענב .ביתר המעונות אמורה לקלוט את
העובדים החברה "תפארת בית חם" .זאת בניגוד לדרישת
העובדים להיוותר יחידת מיקוח אחת ,לאחר שהחברות לא
יכירו בהתארגנות העובדים.
העובדים במעונות חסות הנוער הובילו מאבק נחוש נגד
מהלך ההחלפה ,אך משרד הרווחה נקט בכל תכסיס אפשרי
כדי להיאבק בהם ,לרבות איומים בשליחת הנערים החוסים
לבתי כלא אם העובדים ישבתו .מאיום זה חזרה המדינה

חד"ש חיפה
אסיפת סניף פתוחה
בהשתתפות ח"כ עאידה תומא-סלימאן
ואלי גוז'נסקי ,מזכיר מחוז ת"א-יפו של מק"י
יום ו' 16 ,בפברואר ,18:30 ,יוחנן הקדוש  ,39חיפה

בנק"י תל אביב
הרצאה של עמרי עברון" ,גלובליזציה וניצול העולם השלישי"
יום ד' 7 ,בפברואר ,18:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

הפגנה מול לשכת הגיוס תל השומר
ביוזמת "מסרבות"
סער יהלום ומתן הרמן ,מחותמי מכתב השמיניסטיות  ,2017יצהירו
במועד זה על סירובם לשרת בצבא וצפויים לעונשי מאסר
יום א' 11 ,בפברואר ,12:00 ,בקו"ם ,קריית אונו

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
הרעב את הכלב שלך – השאם לעסרי
 ,2015מרוקו )ערבית ,כתוביות בעברית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם יגאל נזרי
מוצ"ש 10 ,בפברואר ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

ערב שירה בגדה השמאלית
בהשתתפות :קובי אור ,שיר כהן ,רון דהן,
אורי דרומר ,אלה מנדלבליט ,גאות נעים
יום ג' 13 ,בפברואר ,21:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

המכללה האקדמית ביפו נגד הגירוש
הקרנת בכורה של הסרט "לשכוח מאיפה באתי" )הדר יוסלביץ'(
ודיון בהשתתפות מוטסים עלי ,שולה קשת,
ספיר סלוצקר עמרן וד"ר הדס ירון
יום א' 11 ,בפברואר ,16:30 ,חבר הלאומים  ,10יפו

השקת ספרו של המחזאי גלעד עברון
"רק השפה נשארה" ,אוסף ממחזותיו של הבמאי המנוח שטרם ראו
אור ,בהשתתפות אופירה הניג ,רם לוי ,רוני תורן ושמעון לוי
יום ו' 9 ,בפברואר ,13:00 ,תיאטרון יפו
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