גיליון  14 ,19במאי 2018

המחאה הפלסטינית העממית בעזה דוכאה בברוטליות בידי
כוחות הכיבוש :עשרות הרוגים ויותר מאלפיים פצועים
העברת שגרירות ארצות הברית
לירושלים היא צעד נוסף במימוש
סיפוח השטחים הכבושים ,מכשול
נוסף בדרך לעצמאות הפלסטינית
ותקיעת אצבע בעינו של העולם
הערבי והמוסלמי כולו .כפי שידוע
היה מראש ,צעד זה הצית מחאה
עממית רחבה בשטחים הכבושים.
צה"ל הגיב להפגנות ההמונים בעזה,
שתוארכו ליום הנכבה כחלק מסדרת
תהלוכות השיבה ,בירי מסיבי של אש
חיה )עד סגירת הגיליון נורו למוות
 58מפגינים( .בתגובה להרג ההמוני
בעזה ,נערכו הפגנות זעם בנצרת,
בכפר יאסיף ,במשולש ,בבענה,
בת"א ,בעראבה ,ביפיע ,בשפרעם,
במערב ירושלים ,בחיפה ,ביפו ועוד.
כמו כן ,מאות הפגינו בשכונת
ארנונה הירושלמית ,סמוך לטקס העברת השגרירות ,ונתקלו
באלימות משטרתית .שוטרים הכו את משתתפי ההפגנה,
לרבות חברי כנסת מהרשימה המשותפת וראשי ועדת
המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל ,וקרעו לגזרים
שלטי מחאה שהניפו 11 .מפגינים נעצרו ,שעה שנתניהו
נשא נאום נבוב נוסף בטקס שנערך בסמוך והשמיע דברי
חנופה לכתובתו של נשיא ארה"ב ,טראמפ ,ששיגר לטקס
את ברכתו המצולמת .ועדת המעקב העליונה הכריזה על
שביתה כללית השבוע ) (15.5באוכלוסייה הערבית.
מול מנהיגי הימין הציני המשקרים לציבור הישראלי
כאילו "ירושלים אוחדה לה יחדיו" ,למרות שגם הם יודעים
כי ירושלים נותרת מחולקת ומסוכסכת ומתנהלות בה שתי
מערכות חוק נפרדות ,לישראלים ולפלסטינים – מציעים
הדואגים לעתיד העמים דרך אחרת :חופש ,צדק ,שוויון
ושלום לכל תושבי העיר .במקום לומר את האמת ולמלא את
תפקידם כאופוזיציה ,מצטרפים חברי הכנסת של המחנה
הציוני ל"מסיבה" של טראמפ ונתניהו ,ואפילו מלינים על

עזה) 14.5 ,צילום :מוחמד זנון/אקטיבסטילס(

שלא הוזמנו אליה" :זהו אירוע היסטורי ,גם אם יש בו נפיצות
מסוימת ,ואסור שירושלים תיתפש כבירתו של צד פוליטי
אחד .אני נרגשת ושמחה שיכולתי להשפיע על מקומם של
חברי הכנסת באירוע" ,התמוגגה השבוע ח"כ איילת נחמיאס-
ורבין )המחנה הציוני( מוכת העיוורון.
מאחורי המאבק הצודק על עתידה של ירושלים כבירת שתי
מדינות ,ישראל ופלסטין ,עומדים המוני העם הפלסטיני,
שוחרי השלום בישראל ורוב אומות העולם .ממשלת הימין,
שלא הסתפקה בפרובוקציית העברת השגרירות האמריקאית
לירושלים ,נתנה הוראה לצבא להצית את האזור בהפצצות
בסוריה ,בהפצצות תכופות ברצועה ובהרג עשרות מפגינים
בעזה ,שם צוברת המחאה העממית תאוצה.
ממשלת ישראל ,בגיבויו המלא של ממשל טראמפ
ובעידודו ,עושה כל שביכולתה כדי לדכא ,לזרוע הרס ולגרור
את האזור כולו ,לרבות איראן ,למלחמה .לא לליבוי האש ,די
למצור על עזה ,די לכיבוש ודי למרחץ הדמים!

תגובות2/
לא נפלנו מהכיסא
"הזכות לשאת נשק לא תיפגע כל עוד אני נשיא"
)דונלד טראמפ בכנס איגוד הרובאים האמריקאי (5.5 ,N R A

אפשר גם להקים מחנות ריכוז

דברים בשם אומרם
שתי כותרות לשני עמים
"מאסר שנתיים לתושב אום אל-פחם שהצית אשפה; תשעה
חודשי מאסר לשוטר מג"ב שהרג נער פלסטיני".
)כותרות בעמוד השער של "הארץ"(26.4 ,

קפיטליזם 4.0
"בקיץ  ,2016החליטה נייק להפסיק לייצר כדורי גולף .עובדי
החטיבה זומנו לבניין ,ועל מסך הופיעו שמותיהם עם מספרי
חדרים לידם .הם ניגשו לחדרים ,וקיבלו הודעת פיטורים".
)"ניו יורק טיימס"(24.4 ,

ילדים ,הדוד בוז'י עמוק בקקי! מי יכול לעזור לו?
"אני לא יודע מה זה שמאל ,אני יודע מה זו מפלגת שלטון.
אנחנו לא שמאל ,אנחנו כלל-ישראלים .לציבור הערבי
בישראל יש טרגדיה .ההנהגה הפוליטית שלו רק עסוקה בלנגח
את המדינה ולא להגיד מילה אחת טובה .איימן עודה לא דובר
אמת .הערבים לא מוכנים להיות בממשלה".
)יו"ר האופוזיציה ,ח"כ יצחק הרצוג ,בעת דיון בבית ברל(1.5 ,

מי אמר שאין אופוזיציה נושכת?
"מחזקים את ידי הרמטכ"ל וצה"ל באתגרים הגדולים הניצבים
בפניו בכל החזיתות .בענייני ביטחון המדינה לא תהיה
קואליציה ואופוזיציה".
)תגובת המחנה הציוני לנאום טראמפ(8.5 ,

ביבי 2.0
"צריך לעשות מאמץ נוסף לגרום גם לאירופאים לפרוש
מהסכם הגרעין ולהחזיר את הסנקציות .תמכתי בביטול
ההסכם הרע הזה מההתחלה ואף פעלתי נגדו בכל הזירות".
)יאיר לפיד ,טוויטר(8.5 ,

"הפכו את חולות לבית הבראה .בג"ץ פסק על גודל החדר ,על
המטבח ,על מיזוג אוויר ,על תבלינים מיוחדים שהם אוהבים
ושאנחנו מחויבים לתת להם .הכי חמורה העובדה שאתה נותן
להם לצאת בבוקר ולחזור בערב ,ואין סמכות לפקח עליהם.
אתה גם מאכיל אותם ,וגם במשך היום הם הולכים לעבוד; אין
שום מנוף לחץ בזה".
)שר הפנים אריה דרעי" ,ישראל היום"(4.5 ,

מכתבים
למערכת

נסים אליעזר :שיר לזכרו
נסים אליעזר ,חבר מק"י ותיק ומזכיר מחוז השפלה לשעבר,
נפטר לאחר התמודדות בריאותית קשה .נסים היה מאנשי
המפלגה שראו תמיד לנגד עיניהם את טובת הכלל ,ועשו כל
שיכלו על מנת לתרום ולהפיץ את תפישת העולם ,את ערכיה
ואת דרכיה של התנועה הקומוניסטית.
אליעזר ,יליד בולגריה ,ראה בילדותו כיצד פעלה התנועה
הקומוניסטית הבולגרית נגד הכובש הגרמני ,וכיצד נלחם
הצבא האדום לשחרור בולגריה .תקופה זו עיצבה והשפיעה
על תפישת עולמו ,שבבסיסה האמונה כי זכותו של כל אדם
לחיות את חייו בחירות מלאה ,ללא משעבד מכל סוג שהוא.
לאור אמונה זו פעל שנים רבות למען שוויון זכויות מעמדי,
למען שיפור תנאי העבודה של הפועלים בישראל ולמען
הזוגות הצעירים וחסרי הדיור.
את אמונה וראייה ייחודית זו ,הביע נסים לא רק בפעילותו
הפוליטית ,אלא גם באופן רגיש בשירים שכתב ,שאת אחד
מהם אני שמחה לצרף כאן ,לזכרו של חבר מפלגה שמשחר
נעוריו האמין כי אפשר לחיות בשלום ,בשוויון ובאחווה.

ורדה אליעזר ,פ"ת

מזגזג? לפיד שלנו?! לא יכול להיות!
"אני מתנגד לביטול הסכם הגרעין כרגע .עלינו לפעול בתיאום
עם האירופאים .נתניהו טעה בחשיפת המסמכים".
)יאיר לפיד ,חדשות (3.5 ,2

וגר זאב עם כבש
"באווירה חברית ,שכם אל שכם ,התייצבו שר האוצר ,משה
כחלון ,ויו"ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן ,על הבמה בגני
התערוכה בתל אביב ,בכנס החגיגי של ההסתדרות לכבוד 1
במאי .מערכת היחסים בין שר האוצר ליו"ר ההסתדרות היא
אחד הממשקים המהותיים ביותר לדרך שבה מתנהל המשק.
היחסים המצוינים בין כחלון לניסנקורן משתקפים בשקט
התעשייתי שממנו נהנה כחלון בקדנציה שלו :המשק לא סבל
משביתות משמעותיות בשנות כהונתו .הוא הושבת לחצי יום
לאות הזדהות עם הפיטורים של עובדי טבע  -ולא יותר".
)חגי עמית" ,דה מרקר"(2.5 ,

הודאת המדינה :אין זכויות אדם
"דיני זכויות האדם אינם חלים במקרה של האירועים ב'הפגנת
השיבה' ] [...לא ניתן ליישם ביחס לאירועים אלה את כללי
אכיפת החוק שבדיני זכויות האדם כמות שהם".
)המדינה בעקבות העתירה לחשיפת הוראות פתיחה באש(1.5 ,

פיצול אישיות או הפרעת זהות דיסוציאטיבית?
"אני נגד חוק הלאום שעבר היום בכנסת ,אבל הצבעתי בעד".
)יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ,בכנס ההסתדרות(1.5 ,

לֹוחם  /אליעזר נסים
ְּדמּות ַה ֵ
ֲאנִי ֲחנִיכ ֹו שֶׁ ל פַּ בְ קָ ה קו ְֹרצָ 'גִ ין.
סְ בִ יב ַרקּוֹתַ י ְשׂעָ ִרי כְּ בָ ר מַ לְ בִּ ין.
זִ כְ ר ֹו הַ חַ י בְּ כָל ְמאֹ ִדי
הוּא ,שֶׁ צִּ ַוּנִי ֶלאֱחֹ ז בְּ עֵ ִטי.
בְּ ֶרטֶ ט אֶ זְ כֹּ ר אֶ ת ְדּמוּת ֹו הַ לּוֹחֶ מֶ ת,
אֵ י פָּ ַרץ ִמכְ שׁוֹלִ ים בְּ ַד ְרכּוֹ.
הֶ עָ מֵ ל ,שֶׁ ָדּהַ ר מוּל א ֹויֵב,
ח ֹולֶה וְ עִ וֵּר כְּ לוֹחֵ ם הוּא כּוֹתֵ ב.
הוּא סִ פֵּ ר עַ ל חַ יִּ ים וְ שָׁ וְ יָם -
קֹ ֶדשׁ לֶעָ מֵ ל וְ לָעַ ם.
אֵ י לְ תַ ְרגֵּם אֶ ת ְדּבָ ָריו בַּ חַ יִּ ים
ָכּאן ,בַּ מּ ֹול ֶֶדת שֶׁ ל ְשׁנֵי הָ עַ ִמּים,
מָ צָ אתִ י בַּ ֶדּ ֶר אֶ ל ִמפְ לַגְ תִּ י
עִ ם הַ תּו ָֹרה ,שֶׁ ִח ְנּכָה אוֹת ֹו וְ או ִֹתי.
לִ ְדמוּת ֹו שֶׁ ל פַּ בְ קָ ה קו ְֹרצָ 'גִין גִּ בּוֹר הַ סֵּ פֶ ר "כֵּיצַ ד נִתְ חַ ְשּׁלָה הַ פְּ ל ָָדה".
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

עובדים3/

מבקשי המקלט הם עובדים
שיחה עם עו"ד מור סטולר בעקבות עתירה לבית הדין של
ההסתדרות בדרישה לקבל לשורותיה פליטים כחברים מן המניין
עד היום ,לא השמיעה ההסתדרות את קולה
נגד שלל החוקים הפוגעים בזכויות העובד של
מבקשי המקלט האפריקאים בישראל ,כמו
למשל חוק הפיקדון המקזז כחמישית משכרם
מדי חודש .ההסתדרות גם לא יצאה נגד הגירוש
עצמו .התקווה היא ,שהצטרפות מבקשי המקלט
להסתדרות תניע את ההסתדרות לפעולה בעניין,
ותצית סולידריות של עובדים נגד הגירוש ונגד
ההתעמרות בהם.
"נוח להסתדרות לא להתערב ,מפני שאיש
ממבקשי המקלט אינו חבר הסתדרות .לו היינו
כעת בשלב מתקדם יותר ,שבו רבים ממבקשי
המקלט כבר חברי הסתדרות ,היה פשוט יותר
לדרוש ממנה תשובות ולהפעיל אותה במאבק
נגד החקיקה; ממש כפי שההסתדרות מתערבת
פעמים רבות נגד חקיקה שלילית אחרת של
הכנסת" ,הסבירה עו"ד מור סטולר בשיחה עם
"זו הדרך" .סטולר ,מומחית לדיני עבודה וחברת סיעת חד"ש
בהסתדרות ,מובילה כעת עתירה לבית הדין של ההסתדרות
למען קבלתם של מבקשי מקלט לשורות האחרונה.
באפריל הגישו מבקשי מקלט וחברי סיעת חד"ש
בהסתדרות עתירה לרשות השיפוט הפנימית של הארגון.
העותרים קובלים על כך שבניגוד לחוקת ההסתדרות ,לפיה
עובר זר שאיננו אזרח ישראלי רשאי להתקבל כחבר מלא
בהסתדרות הכללית של העובדים ,נדחו הטפסים התקינים
שמילאו מבקשי מקלט והגישו ליו"ר המרחב )ר' תמונה(,
באמתלות טכניות מצד פקידי מחלקת הרישום.
העותרים דורשים את אישור חברותם בהסתדרות ,שלהם
ושל יתר העובדים מבקשי המקלט הרוצים בכך .מסיעת חד"ש
בהסתדרות נמסר" :הפרדה ארגונית בין עובדים אזרחים
לעובדים פליטים היא אמצעי של הפרד ומשול מצד בעלי
ההון והממשלה ,ומלבד היותה מפלה וגזענית ,היא גם
פוגעת בכוח המיקוח ובמאבק של העובדים במשק כולם".

איפה עומדת העתירה כרגע?
"הגשנו השבוע תצהיר נוסף וכתב טענות עיקרי לפי החלטת
בית הדין של ההסתדרות .דיון נוסף קבוע לחודש הבא".

מה טוענת ההסתדרות להגנתה?
"ההסתדרות טוענת שהיא אינה מתכוונת לקבל את
הפליטים כחברים מלאים ,אך הם רשאים לקבל ייצוג
באמצעותה במישור הפרטני מול המעסיקים בלבד .היא
טוענת כי מבקשי המקלט מועסקים שלא כדין ,ולכן אין
באפשרותם להיות חברי ההסתדרות .מעמדם ,לטענת
ההסתדרות ,אינו של אזרחים ,אינו של תושבים ,ואף אינו של
מהגרי עבודה .בכתב הטענות של ההסתדרות ,שהוצג בפנינו
השבוע ,נטען כי הם מהגרי עבודה – אך כאלה שמעמדם
המשפטי אינו מאפשר את צירופם כחברי הסתדרות".

מימין לשמאל :גרשון גלמן ,יו"ר מרחב ת"א של ההסתדרות ,טוגוד
עומר ,טקליט מיכאל ,יובל הלפרין .האחרון רשאי להיות חבר
הסתדרות ,השניים האחרים – לא )צילום" :זו הדרך"(

יש תקדים לאוכלוסיות בישראל החברות
בהסתדרות אף שאינן נמנות עם אזרחי המדינה?
"אנחנו לא מצאנו שום עדות למהגרי עבודה ,מבקשי מקלט
או עובדים זרים החברים בהסתדרות .לכן הטענה שלנו היא
לאפליה הסותרת את חוקי ההסתדרות ,בה נכתב במפורש
שמהגרי עבודה רשאים להיות חברי הסתדרות' :כל עובד/ת
אזרח/ית או תושב/ת או מהגר/ת עבודה המועסק/ת כדין
בישראל ושמלאו לו/ה  18שנה ,המתחייב/ת לקבל על
עצמו/ה את חוקת ההסתדרות ,עקרונותיה והחלטות
מוסדותיה ,יהיה לחבר/ת ההסתדרות'".

מה חשיבות החברות בהסתדרות עבור אוכלוסיית
מבקשי המקלט?
"היא תאפשר להם ייצוג מקצועי ,תביא להחלת הגנות של
ועדי העובדים עליהם ,תגדיל את יכולת ההתמודדות של
העובדים הללו והאכיפה של הדין הישראלי ומשפט העבודה
על מעסיקיהם ,וכמו כן זה גם יגדיל את כוחה של העבודה
המאורגנת בישראל .כמובן ,הדבר יקנה להם את כל הזכויות
)והחובות( שחלות על חברי הסתדרות ,למשל חובת הייצוג
של ההסתדרות אותם ,או ההצטרפות למועדונים השונים"

בכמה מבקשים מדובר כרגע?
"אנחנו בכוונה צירפנו קבוצה קטנה מאוד ,של  3מבקשי
מקלט ,כדי שלא ליצור מצב שהם יוכלו לטעון למכשולים
פרוצדורליים .עלינו להתמקד בעניין העקרוני ,ומרגע שתוסר
התנגדות ההסתדרות ,נצרף עוד ועוד מבקשי מקלט
לשורותיה".

כנסת4/
ההסכמים ,לחתור לשלום ולפרז את האזור מנשק גרעיני".
בטור שפרסם ח"כ דב חנין )חד"ש( באתר "שיחה מקומית"
) ,(9.5כתב" :ביטול הסכם הגרעין מסכן את כולנו .נתניהו
התנגד לו לא משום שהוא רע ,אלא משום עצם היותו הסכם.
הוא מאמין כי הדרך היחידה של ישראל להתקיים במזרח
התיכון – באמצעות כוח ובתמיכת ארה"ב .בגישה זו ,לה
שותף גם טראמפ ,עלינו להיאבק .זה הזמן להתייצב מולם
ולומר 'עצרו!' .עלינו לבחור בחיים ולצאת למאבק למענם".

טראמפ ואיראן:
החלטה אומללה

והרת אסון
בשבוע שעבר ) (8.5הודיע נשיא ארה"ב ,דונלד טראמפ ,על
פרישת ארצו מהסכם הגרעין עם איראן .בדברים שנשא בבית
הלבן הכריז טראמפ כי ארה"ב תטיל מחדש סנקציות שהוסרו
מאיראן עם החתימה על ההסכם.
הכרזתו של טראמפ עוררה מחאות ברחבי העולם ,ובפרט
בקרב השותפות של ארה"ב להסכם הגרעין .צרפת הודיעה כי
היא מביעה צער על החלטתו של טראמפ .גרמניה ובריטניה
פרסמו הודעות דומות .נשיא איראן ,חסאן רוחאני ,טען לאחר
הצהרת טראמפ כי ארה"ב מעולם לא עמדה בהתחייבויותיה
בהסכם הגרעין ,אך נותר עוד זמן לדון עם יתר המעצמות
והקהילה הבינלאומית כדי להשאיר את ההסכם על כנו.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,אמר
בתגובה להחלטתו של טראמפ" :זו החלטה אומללה שעוד
תגרור את כולנו לאסון .שני מנהיגים עם שיגעון גדלות
מחרחרים סביבנו מלחמה כוללת :טראמפ ,המנהל מדיניות
מסוכנת במזרח התיכון ,בדומה למדיניותו בכל הנושאים
האחרים; ונתניהו ,שכמו טראמפ מנסה לברוח מחקירות,
בחרו להמר על חיי האזרחים בישראל ובאזור כולו .מול
מדיניות המלחמה ,שתמיט חורבן וסבל על כולנו ,אנו קוראים
ללכת בכיוון ההפוך :להעמיק את

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

דו"ח המבקר על
הבנייה :דם הפועלים
על ידיהם של השרים
בשבוע שעבר ) (8.5ראה אור דו"ח מבקר המדינה בעניין
הבטיחות בענף הבניין .לפי הדו"ח ,הגופים האמונים על כך
התרשלו בתפקידם .מהדו"ח עולה כי משרד הבינוי והשיכון,
בראשות השר יואב גלנט ,כמו גם רשם הקבלנים ,אינם
מפעילים מערך אכיפה יעיל ואפקטיבי הכולל מנגנון לאיסוף
ראיות והכנת כתבי אישום נגד קבלנים מפרי חוק .על אף צווי
הבטיחות שמוציא ִמנהל הבטיחות התעסוקתית ,שמספרם כ-
 590בשנה ,טרם נקט הרשם אמצעי משמעתי נגד קבלנים
שפעלו דרך קבע בניגוד לחוק בשמירה על חיי עובדיהם.
היבט נוסף שציין המבקר בדו"ח הוא  -אי-יישום החלטת
הממשלה לתקן "קוד בנייה" מחייב בעקבות אסון ורסאי ,בו
נהרגו  23בני אדם .על אף שחלפו  11שנים מאז החלטת
הממשלה הקובעת כי יש לתקן קוד שכזה ,טרם הצליח משרד
הבינוי והשיכון להשלים ולו פרק אחד מתקנותיו.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,הגיב
לדו"ח המבקר החריף" :דם הפועלים הוא על ידיהם של שרי
הממשלה .העלייה במספר מקרי המוות בקרב פועלי הבניין
איננה פרי טעות .עומדות מאחוריה רשלנות עקבית והפקרות
ממשלתית .אלה פועלים שקופים ,מהשכבות המוחלשות
ביותר בחברה ,ולכן ממשיכה להתעלם הממשלה מחיי אדם".

הכנסת אישרה בקריאה
טרומית פטור מעמידה
בתור לאישה בהיריון
ברוב של  42תומכים ובלא מתנגדים ,אישרה מליאת הכנסת
בקריאה טרומית תיקון לחוק שוויון זכויות האישה הקובע מתן
שירות ציבורי ללא המתנה בתור לנשים בהיריון.
הצעת החוק ,שיזם ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( ,קובעת כי במקום בו ניתן שירות ציבורי לפי תור,
יספק נותן השירות את השירות לאישה בהיריון בלי המתנה
בתור .שירות ציבורי ,לפי התיקון ,יוגדר כשירות שמעניקה
רשות ציבורית לציבור או לחלק ממנו.
ח"כ ג'בארין מסר לאחר אישור ההצעה בקריאה טרומית:
"הרעיון להצעת החוק עלה כששהיתי בחו"ל יחד עם אשתי
ההרה .הופתענו לטובה כשנאמר לנו שאיננו צריכים לעמוד
בתור .ראיתי שנחקק בארץ חוק דומה לגבי אזרחים ותיקים,
וחשבתי שצריך להחיל הגיון זה גם על נשים בהיריון".

במזה"ת5/

קובל בהרצאה בניו-יורק) 2016 ,צילום מסך(

סוף הקפיטליזם או סוף העולם
על הגות הסוציאליסט הסביבתי ג'ואל קובל שנפטר באחרונה
ב 30-באפריל הלך לעולמו ההוגה המרקסיסטי האמריקאי,
ג’ואל קובל ) .(81קובל היה דמות מפתח בפיתוח תפישת
העולם האקו-סוציאליסטית .הוא החל את הקריירה שלו
כפסיכיאטר ,אך נטש את התחום לטובת מדעי החברה.
במרוצת השנים כתב קובל רבות על אודות המשבר הסביבתי
כתוצר מבני הנטוע בסתירות הפנימיות של השיטה
הקפיטליסטית עצמה .קובל ,בן למשפחה יהודית ,כתב גם על
ההיסטוריה של הגזענות הלבנה בארצות הברית וקידם עמדות
אנטי-ציוניות שעלו לו בעימותים קשים ותרמו לפיטוריו
ממכללת ברד בניו-יורק.
ספרו" ,אויב הטבע :סוף הקפיטליזם או סוף העולם?"
) ,(2002הוא אחד הניתוחים המעמיקים והשיטתיים ביותר של
המשבר הסביבתי .קובל פיתח בו את הניתוח של קרל מרקס
ב"קפיטל" והראה כיצד השליטה בעבודה האנושית והרס
הסביבה בידי ההון הם שני היבטים של אותה תופעה .מתוך
הבנת התפתחות החברה הקפיטליסטית והמערכת הסביבתית,
בה היא פועלת ואותה היא מעצבת ,הצביע קובל באופן
משכנע על הסכנה הקיומית לעצם הישרדות המין האנושי
הטמונה במשבר האקולוגי יציר ידיו של הקפיטליזם .הספר
רחב היריעה מגיש רצף הסברי ,החל בהתפתחות החלוקה
המגדרית של העבודה ,דרך ביקורת על היידגר ועד למשברי
עודף הייצור בקפיטליזם המאוחר.
כיוון שהמשבר הסביבתי נטוע בחוקי היסוד של
הקפיטליזם וסופו לגדול באופן הפורץ כל גבול ולייצר עוד
ועוד ערך חליפין לשכפול ההון מעבודת אדם ,כמו גם מהטבע
עצמו ,טוען קובל כי אי אפשר למצוא פתרון טכני למשבר
הסביבתי באמצעות רגולציה או טכנולוגיה .לכן תקף קובל
בחריפות זרמים משמעותיים בפוליטיקה הירוקה :אלה
המבקשים להאדיר את הייצור המקומי ,את היעילות בשימוש

באנרגיה ,כמו גם זרמים הקוראים לפיתוח אוטופיזם טכנולוגי
או לצרכנות מוסרית .אין בכוחם של זרמים אלה ,כמו כל היבט
אחר של הפוליטיקה הליברלית הירוקה ,להתמודד עם
השאלות המרכזיות של היחסים המבניים והאינטרסים
הכלכליים המניעים את ההרס הסביבתי מפני שהם מתעלמים
מההון המשעבד כל פעולה אנושית וכל פיסת טבע ליצירת
ערך-חליפין ורווח.
רק דרך התמודדות ישירה ומהפכנית עם עצם מהותו של
המשטר הקפיטליסטי והפטריארכלי ,אפשר לדבר על עקרונות
חדשים לפיהם ניתן יהיה לבנות את האקולוגיה החברתית
המודרנית שלא תהא מנוכרת לעולם הטבע בו אנו חיים
)ולטבע האנושי עצמו( .אקולוגיה זו חייבת להיות מבוססת על
שחרור אנושי המגשים את עצמו במסגרת בניית מערכת יחסים
חדשה עם החברה והטבע .מערכת זו עומדת ביסוד התפישה
האקו-סוציאליסטית של העברת השליטה באמצעי הייצור,
במשאבי הטבע ובעבודה האנושית עצמה להתאגדות
החופשית של העובדים.
ב 2001-כתב ג’ואל קובל ,יחד עם הסוציולוג המרקסיסטי
הצרפתי-ברזילאי מיכאל לוי ,את המניפסט האקו-סוציאליסטי
שהשפיע רבות על הפוליטיקה הירוקה הרדיקלית .בין השאר,
קראו לפוליטיקה הירוקה לפתח קו אינטרנציונליסטי ואנטי-
אימפריאליסטי .קובל עצמו ניסה ליטול חלק בפוליטיקה
הסביבתית ,אולם נחל תבוסה בהתמודדות מול ראלף ניידר
כמועמד לנשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הירוקה .היה
מעורב במאבקים פוליטיים מרובים לאורך השנים ,מהתנגדות
למלחמת וייטנאם בשנות ה ,60-דרך סולידריות עם
הסנדניסטים בניקרגואה בשנות ה 80-וכלה בסולידריות עם
המאבק הפלסטיני בשנות האלפיים.

עמרי עברון

בעולם6/

לבנון לאחר הבחירות
אחד מצירי ההתמודדות :אוריינטציה כלפי ארה"ב ,סעודיה ואיראן
מאת אבישי ארליך
שיעור ההשתתפות בבחירות בלבנון ) (6.5היה נמוך .קצת
פחות ממחצית מאזרחיה מימשו את זכותם להצביע .זאת
לעומת  54%מאזרחיה שנטלו חלק בבחירות הקודמות
) .(2009הסיבות לאי ההשתתפות הן אדישות ופסימיות ,חוסר
אמון באפשרות לשנות וכן שיטת הבחירות החדשה המסבכת
והמפצלת את ההצבעה.
הגוש השיעי ,שכלל את תנועת אמל ,את חזבאללה ותומכים
עצמאיים ,הגדיל את כוחו ל 40-חברי פרלמנט מתוך  128בסך
הכול" .התנועה הפטריוטית החופשית" ,הגוש הנוצרי
בראשותו של ג'יבראן בסיל )ומישל עאון הנשיא הנוכחי(
השיג  29מושבים .הגוש הסוני ותומכי "תנועת העתיד"
בראשות סעד ח'רירי נחלש ,וזכה ב 20-מנדטים בלבד" .חזית
הכוחות הלבנוניים" ,המפלגה הימנית הקיצונית בראשות
סמיר ג'עג'ע הגדילה את כוחה ל 15-מושבים" .המפלגה
הסוציאליסטית המתקדמת" ,בראשותו של וליד ג'ומבלאט
)דרוזי במוצאו( תשלח  9חברים לפרלמנט ,ומפלגות קטנות
אחרות התחלקו ב 15-המנדטים הנותרים .המפלגה
הקומוניסטית ,המתנגדת לעדתיות ודוגלת בלבנון חילונית,
דמוקרטית ועצמאית ,השתתפה בבחירות במסגרת בריתות,
ולא תהא לה נציגות עצמאית בפרלמנט הנוכחי.
בלבנון ,לפי החוקה מימי הקולוניאליזם הצרפתי ,מונצחת
העדתיות באמצעות חלוקת משרות השלטון העיקריות על
בסיס השתייכותי :יו"ר הפרלמנט תמיד שיעי ,הנשיא נוצרי
וראש הממשלה סוני .ב 21-במאי יתכנס הפרלמנט הלבנוני
החדש ויבחר ביו"ר הפרלמנט שכנראה יהיה ,שוב ,נבי ברי
) ,(80ראש תנועת אמל המכהן בתפקיד זה  25שנה .ברי זכה
בתמיכת ח'רירי) ,הפרו-סעודי והפרו-מערבי( שאיבד מכוחו
בביירות ,בטריפולי ובצידון למועמדים סוניים שזכו בתמיכת
חזבאללה )הפרו-איראני והאנטי-אמריקאי( .הנשיא המכהן,
הגנרל מישל עאון ,יטיל את הרכבת הממשלה על אחד
המועמדים הסוניים הבכירים ויחלו המגעים הקואליציוניים.
אחרי הבחירות הקודמות נמשכה הרכבת הממשלה חודשים
רבים .דומה כי כעת לא עומד לרשות הלבנונים כל הזמן
שבעולם .המתיחות בין ישראל לאיראן עלולה להתפרץ שוב
ולסבך גם את לבנון במלחמה אזורית .בין לבנון לישראל
קיימת גם מחלוקת בעניין גבולות המים הכלכליים בשל
מציאת שדה גז גדול שישראל עומדת להתחיל לנצלו.
גם המצב הכלכלי הקשה בלבנון דוחק בהנהגה לפעול,
כשברקע כמיליון פליטים סורים במצאו בה מקלט .המדינה
עדיין לא השתקמה באמת ממלחמת האזרחים :ללבנון חוב
לאומי עצום של  80מיליארד דולר שהוא  160%מהתמ"ג.
המדינה חיה מן היד אל הפה ומסובכת בהלוואות צרפתיות
וסעודיות מתחדשות .השחיתות פושה בכל ,השירותים אינם
מתפקדים ,אספקת החשמל איננה סדירה ,המים מזוהמים,
זיהום האוויר מחריף ומערכות החינוך והבריאות קורסות.
בהרם קאסימי ,שר החוץ האיראני ,בירך על תוצאות
הבחירות .הוא הוסיף ,כי עריכת בחירות שקטות בתנאים
הקיימים במזרח התיכון היא בשורה חשובה בכיוון הדמוקרטי
לכל הלבנונים .שגריר איחוד האמירויות והשגריר הסעודי

פרסמו הודעה משותפת המברכת את סמיר ג'עג'ע הפלנגיסט
על הישגיו בבחירות ,אחרי שביקרו אותו במעוזו בהר הלבנון.
בישראל ,התבטא בחריפות שר החינוך נפתלי בנט בחשבון
הטוויטר שלו" :חיזבאללה = לבנון ] [...ישראל לא תבדיל בין
המדינה הלבנונית לבין חזבאללה ותראה את לבנון כאחראית
לכל פעולה שתצא מהטריטוריה שלה" .כבר בשנה שעברה
טענה ישראל כי החזבאללה השתלט על הצבא הלבנוני.
רבקה ריבריך ,דוברת הפנטגון האמריקאי ,הודיעה לעומת
זאת שארה"ב תכבד גפ הלאה את מחויבותה ללבנון הריבונית,
ליציבותה ולביטחונה ,ותמשיך לתמוך בצבא לבנון כצבא
מקצועי ,רב-עדתי וככוח הלגיטימי היחיד במדינה .יחד עם
זאת ,מגדירה ארה"ב את חזבאללה ,החבר בפרלמנט הלבנוני,
כארגון טרור .חסן נסראללה ,המזכיר הכללי של חזבאללה,
מצדו ,רואה בתוצאות הבחירות )שחיזקו את מפלגתו באופן
משמעותי( ניצחון מוסרי ופוליטי לארגון ,המגן על המדינה
מול הכוחות המנסים להשמיצו.

בתוניסיה :השמאל שלישי
המועמדים העצמאיים בבחירות המקומיות החופשיות
הראשונות בתוניסיה זכו ביותר קולות מהמפלגות הגדולות -
כך עולה מתוצאות הבחירות הרשמיות שהתפרסמו בשבוע
שעבר ) .(10.5בבחירות ,שהתקיימו ב 6-במאי ,נרשם שיעור
הצבעה נמוך :רק  36%מבעלי זכות הבחירה הגיעו לקלפיות.
תוניסיה היא המדינה היחידה ששרדה את אירועי "האביב
הערבי" ללא מעשי אלימות נרחבים .ההתקוממות העממית ב-
 2011בתוניסיה הפילה את שלטונו הרודני של זין אל-עבאדין
בן-עלי הפרו-אמריקאי ,אך מאז שורר בציבור זעם בגלל
המשך המדיניות החברתית-כלכלית של המשטר הקודם .הזעם
מתבטא בשביתות ובהתקוממויות הפורצות חדשות לבקרים
בפריפריה .לפי התוצאות ,זכו המועמדים העצמאיים ב32%-
מהקולות ,ואילו המפלגה האסלאמיסטית הניאו-ליברלית
"אל-נהדה" והמפלגה החילונית השמרנית "נידא תוניס" זכו
ב 28%-וב 21%-מהקולות בהתאמה.
המפלגה השלישית בגודלה היא "החזית העממית" של
השמאל ,שלה  4%מהקולות ו 259-מושבים במועצות הערים.
מאחר שאינם פועלים בגוש אחד )ביניהם גם מועמדים הרואים
בעצמם שייכים לשמאל העקבי( ,ניצחונם המסתמן של
העצמאיים עשוי שלא להיתרגם לשליטה ב 350-המועצות
המקומיות במדינה.
שתי המפלגות הבורגניות הגדולות ,החברות בממשלת
אחדות לאומית ,נחלשו בהשוואה לבחירות לפרלמנט ב-
 .2014זו עדות לביקורת הגוברת על שלטונן" .נידא תוניס"
איבדה כ 800-אלף קולות בהשוואה לבחירות שנערכו לפני
כארבע שנים .עם פרסום תוצאות הבחירות ,דובר "החזית
העממית" הודה למצביעים ,אך הדגיש" :אנו מצטערים שלא
הצבנו מועמדים בכל הרשויות המקומיות ,אלא רק בחלקן.
לפי הסיכומים שערכנו ,לו התמודדנו ב 350-הרשויות
המקומיות ,יכולנו להכפיל את מספר החברות והחברים
המכהנים במועצות הערים והרשויות המקומיות".

א"ד

דפי עבר7/

חברי הכנסת טובי ווילנר במליאת הכנסת )צילום :לע"מ(

ההכרעה בכנסת
בדבר הרפורמה
במערכת החינוך
מאת יוסף אלגזי
מודעה בדבר עריכת כנס היובל להחלטה בעניין הנהגת
הרפורמה במבנה החינוך היסודי והעל-יסודי בישראל
)"הארץ" (20.4 ,החזירה אותי במנהרת הזמן  50שנה
לאחור :ליום בו הכריעה הכנסת ברוב של כמחצית מחבריה
לבצעה .לרפורמה זו ,שכונתה באופן מטעה מהלך של
"אינטגרציה במערכת החינוך" ,התנגדו המורים באופן נחרץ.
הסתדרות המורים על כל מרכיביה ,לרבות הקומוניסטים,
נאבקה ברפורמה .בכנסת היה זה חבר הכנסת הקומוניסט
תופיק טובי )ר' תמונה( שביטא בדבריו ובהצבעתו את
התנגדות המורים לרפורמה.
בשבוע האחרון של יולי  1968הובאה "רפורמת
האינטגרציה" לאישור סופי במליאה .באותם ימים מנתה
הסיעה הקומוניסטית בכנסת )שכונתה אז רק"ח( שלושה
חברים .שניים מתוכה ,מאיר וילנר ואמיל חביבי ,שהו באותו
שבוע בחו"ל .לכן נפל עומס פעילותה של הסיעה על כתפיו
של טובי .באותם ימים מילאתי אני את תפקיד מזכיר הסיעה.
ב 28-ביולי  ,1968יום לפני שהגישה הוועדה המיוחדת
לבדיקת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי את המלצותיה
לאישור המליאה ,דאג מאן-דהו בכנסת להסב את תשומת לבי
לאפשרות חשובה :אמנם התנגדותה הנחרצת של הסתדרות
המורים לא תעמוד להצבעה במליאת הכנסת מאחר שגוף זה
אינו מיוצג בה ,אך כל סיעה בכנסת רשאית לאמץ את עמדתה,
להגישה כהצעת החלטה ולהעמידה להצבעה במליאה.
הודיתי לבן שיחי והודעתי לו מיד שסיעתנו תאמץ את
החלטות מרכז המורים ותעמיד אותן להצבעה .טובי לא אהב,
ובצדק ,את העובדה שלא נועצתי בו לפני ההודעה ,אך בסופו
של דבר תמך בצעדי.
אחרי ארוחת הערב במלון בירושלים ,הכין טובי את נאומו
ואת ההודעה בדבר אימוץ החלטות הסתדרות המורים .ואולם,

תוך כדי קריאת ההחלטה של מרכז הסתדרות המורים
גילה שזו כוללת בפתיח שלה משפט תמיכה בציונות.
היה זה מוקש פוליטי ,שסתר
המפלגה
עמדת
את
הקומוניסטית הישראלית.
לאחר התלבטות ,הכריע
טובי שלא לשנות את
ההחלטה בדבר אימוץ העמדה של מרכז הסתדרות
המורים .שנינו היינו מודעים לאפשרות שבמפלגה
צפויה להישמע ביקורת על ההחלטה ,אך חשיבות
התמיכה בהתנגדות המורים לרפורמה הובילה אותנו
להכריע כי מבחינתנו הפור נפל .במהלך ליל שימורים
הוכנו הנאום והצעת הסיכום להגשה במליאה.
קמנו משינה חטופה ,עינינו טרוטות ,אכלנו
ארוחת-בוקר במלון ומיהרנו להגיע לכנסת כדי
לאשרר במזכירות את ההנחה של הצעת ההחלטה
של הסיעה המאמצת את החלטת הסתדרות המורים נגד
הרפורמה.
בשלב זה ,אעבור לתיאור ההתרחשויות במליאה בשלב
ההצבעות על הצעות ההחלטה לגבי אישור הרפורמה במערכת
החינוך על בסיס פרוטוקול הכנסת מיום  29ביולי  .1968לאחר
שורה של התייחסויות של חברי הכנסת לנושא ,נחתה
ההפתעה ,הודעתה של יו"ר הישיבה ,ח"כ דבורה נצר
)העבודה(" :הצעה לח"כ טובי ,שסיעתו אימצה את החלטת
הסתדרות המורים" .מכאן ,את שהחסיר הפרוטוקול' אשלים
מהזיכרון:
"היו"ר דבורה נצר :הצעה לח"כ טובי ,שהיא הצעת
הסתדרות המורים שאומצה בידי סיעתו.
ח"כ מנחם בגין )גח"ל( :אינני בטוח שהמאומץ רוצה
במאמץ.
ח"כ זאב צור )העבודה( :גם אני אימצתי את ההצעה הזאת.
היו"ר דבורה נצר :ההצעה הזו הוגשה תחילה על-ידי ח"כ
טובי ,ולפי הנוהל קורא את ההצעה מי שהציע אותה ראשון.
רשות הדיבור לח"כ טובי.
ח"כ תופיק טובי )רק"ח( :כנסת נכבדה ,סיעתנו
הקומוניסטית הביעה בוויכוח על דו"ח הוועדה הפרלמנטרית
את דעתה על מבנה החינוך ועל הבעיות הדחופות בחינוך,
שיש לטפל בהן ולפתור אותן לטובת החינוך היסודי והעל-
יסודי .בסיכום הדיון על המלצות הוועדה לבחינת מבנה
החינוך היסודי והעל-יסודי בישראל ,אנו מוצאים לנכון להציע
לכנסת לקבל את ההצעות שהוגשו בידי הסתדרות המורים
לוועדה הפרלמנטרית ,וזאת מתוך הזדהות עם עיקרי ההצעות
האלה ,מתוך תמיכה בעמדתה של הסתדרות המורים לגבי
מבנה החינוך ומתוך ראיית חובתנו הפרלמנטרית להביאה
בפני הכנסת .וזאת היא הצעת ההחלטה שאנו מציעים לקבלה,
כפי שנוסחה כאמור על-ידי הסתדרות המורים בישראל:
מערכת החינוך בישראל זכאית לרשום לזכותה ][...
שר החינוך והתרבות זלמן ארן )העבודה( :ההצעה כתובה.
אין צורך לקרוא אותה.
היו"ר דבורה נצר :נכון ,ההצעה אין צורך לקרוא אותה.
ח"כ תופיק טובי :אם תירשם ההצעה במלואה בפרוטוקול,
אני מוכן לוותר על הקריאה.
היו"ר דבורה נצר :זה יירשם בפרוטוקול ,כאילו קראת".
בהצבעה ,תמכו ברפורמה במבנה מערכת החינוך  69חברי
כנסת .שלושה חברי כנסת :תופיק טובי ,דבורה נצר ]בעברה
מורה ומנהלת בית-ספר[ וזאב צור הצביעו נגדה 18 .חברי
כנסת נמנעו.

במאבק

אותן .את מתווה ההפרטה הובילו שר האוצר משה כחלון ושר
האנרגיה יובל שטייניץ .בהמשך יובא המתווה לאישור
הממשלה ולאחר מכן לאישור הכנסת.

בין הדרה לניצול :נשים
ערביות בשוק העבודה

הפגנה למען העסקה ישירה באוניברסיטת חיפה ,מאי 2017
)צילום :תא המאבק להעסקה ישירה(

אוניברסיטת חיפה תהיה האוניברסיטה הראשונה בישראל
שתעובר להעסיק את עובדי הניקיון שבה בהעסקה ישירה,
בלא מתווכים ,ללא קבלנים ועם מלוא הזכויות הסוציאליות
והפנסיוניות.
 80עובדי ועובדות הניקיון המועסקים באוניברסיטה
הצפונית תחל עם שנת הלימודים הקרובה ,אוקטובר .2018
עובדי ניקיון וסטודנטים ביתר האוניברסיטאות והמכללות
מצפים כי מוסדות אקדמיים נוספים ילכו בעקבות החלטת
ההנהלה החיפאית.
ביום ה' ) ,(17.5יציינו עובדי ועובדות ניקיון ,סטודנטים
ומרצים באוניברסיטת תל-אביב עשרים שנים למאבק עובדי
הניקיון למען העסקה ישירה ולמען מיצוי מלוא הזכויות
הסוציאליות .צעדה של עובדים ,סטודנטים ומרצים תצא
מהמדשאה המרכזית של אוניברסיטת ת"א בשעה 13:45
לבניין ההנהלה בקריאה למעבר להעסקה ישירה מיד.

הפרטת החשמל יצאה לדרך
חברת החשמל פרסמה בשבוע שעבר ) (10.5את מתווה
הסכם ה"רפורמה בשוק החשמל" ,לאחר שדירקטוריון
החברה אישר אותו .עלות ה"רפורמה" ,כפי שמכנים את
הפרטת שוק החשמל בעיתונות הכלכלית הניאו-ליברלית
ובממשלה הימנית ,היא  7מיליארד שקלים והיא תתפרש על
פני עשר שנים.
לפי הסיכומים ,יפוטרו  1,800עובדים; מאות אחרים יועברו
לעבודה בחברות אחרות בתחנות הכוח המופרטות ולעבודה
בחברת ניהול המערכת החדשה שתוקם .כמו כן ,התפרסם לוח
זמנים למכירת תחנות הכוח של החברה ,שכלל לא ברור אם
קיים כיום במשק הישראלי גורם שיכול או מעוניין לרכוש

לרגל האחד במאי התקיים כנס ארצי של נעמת בחברה
הערבית .בכנס נטלו חלק יותר מ 300-נשים מכל רחבי הארץ,
וסבבו הדיונים סביב מצבן של הנשים הערביות בשוק
התעסוקה ,תוך שימת דגש על מציאת פתרונות ושיפור המצב.
דח'יל חאמד ,יו"ר האגף לקידום שוויון ויו"ר סיעת חד"ש
בהסתדרות ,פתח את דיוני הכנס באומרו כי המסר האוניברסלי
של האחד במאי רלוונטי מתמיד כל עוד הניצול ,האפליה,
חוסר הצדק וחוסר השוויון נמשכים.
סמר סמארה ,יו"ר האגף לתעסוקה ,לזכויות נשים ולחיים
משותפים בנעמת ,ומייסם ג'לג'ולי ,יו"ר סיעת חד"ש בנעמת
ויו"ר מרחב המשולש הדרומי ,התמקדו באופנים לייצר שינוי
במציאות הקיימת ,וסימנו את חשיבות העבודה המאורגנת
לשם כך .מוחמד ברכה ,יו"ר ועדת המעקב העליונה של
האזרחים הערבים בישראל ,מסר בשמה של ועדת המעקב כי
זו מייחסת חשיבות עליונה לקידום מעמד הנשים ,מפני
שחברה המדירה  50%מחברותיה איננה חברה בריאה.
את ההרצאה המרכזית בכנס העבירה חברת הכנסת ויו"ר
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון המגדרי בכנסת,
עאידה תומה-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( .כיו"ר
ועדת בכנסת ,הסבירה תומא-סלימאן ,על התמודדותה עם
מיגור התופעות המדירות נשים ,ועל תקציבים רבים המוקצים
לשם כך אך לא מיושמים כלל בידי המשרדים הרלוונטיים.
לדברי ח׳יתאם ואקד ,יו"ר מרחב נעמת במרכז הגליל ,יש
להגיר את הלחץ על הממשלה לאכיפת חוקי העבודה; לקיים
שולחנות עגולים בהשתתפות נשים עובדות ,גורמי ממשלה
ונציגי ראשויות מקומיות; להגדיל את היקף הקורסים
להעלאת מודעות; ולהחרים מקומות עבודה הפוגעים בנשים.

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
" – "48סוסאנה דה סוזה דיאש
 ,2010פורטוגל )פורטוגזית ,כתוביות באנגלית(
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה בהשתתפות לליב מלמד
מוצ"ש 19 ,במאי ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

סאלח ,פה חיו פלסטינים
ערב לציון מלאות  70שנה לנכבה של העם הפלסטיני ייפתח בהרצאה
של החוקרת אילין ח'ורי ,ולאחריה יוקרן הסרט "נולד בדיר יאסין"
ותתקיים שיחה עם הבמאית נטע שושני ,בהשתתפות נתי מרום
ובהנחיית פרופ' אבישי ארליך.
יום ה' 17 ,במאי ,19:00 ,הגדה השמאלית ,אחד העם 70
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