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שר החינוך בנט מתפאר בקידום מוסדות בהתנחלויות
ובהפרטת ההשכלה הגבוהה בה המנוצלים שובתים
אלפי החברים בארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות תל
אביב ובן גוריון פתחו ביום ראשון האחרון )(14.10
בשביתה ללא הגבלת זמן .זאת ,בעקבות כישלון המו"מ עם
ועד ראשי האוניברסיטאות לגבי נוסח ההסכם הקיבוצי
שאמור היה להיחתם לאחר פקיעת ההסכם הקודם ב.2014-
באוניברסיטת חיפה הלימודים
נפתחו כרגיל ,אך גם שם יפתח
הסגל הזוטר בשביתה במקרה
שלא יושגו הבנות בישיבות
המשא ומתן השבוע.
גם במכללות הציבוריות
צפויות שביתות בקרוב .חברי
הסגל הזוטר במכללות הודיעו כי
ישבתו החל ב 21-באוקטובר,
לאחר שהכריזו בשבועות
האחרונים על סכסוך עבודה.
המכללות שבהן צפויות השביתות – מכללת תל חי ,סמינר
הקיבוצים ,מכללת אחווה ,מכללת ספיר ,מכללת כנרת,
המרכז האקדמי רופין והמכון הטכנולוגי חולון .בכמה
מהמכללות הציבוריות הצטרפו חברי הסגל הבכיר לסכסוך
שהוכרז בשבוע שעבר.
שעה שעשרות אנשי הסגל הזוטר הפגינו בפתחה של
אוניברסיטת תל אביב ) (14.10וקראו להנהלה להיענות
בחיוב לדרישותיהם הצודקות ,נאם שר החינוך ויו"ר
המועצה להשכלה גבוהה נפתלי בנט )המכונה "בניטו" ע"ש
מוסוליני( בישיבת הממשלה.
כדרכו ,לא התייחס השר למצוקותיהם הקשות של אלפי
המרצים והמתרגלים חברי הסגל הזוטר .בישיבה התפאר כי
"לאחר עשרות שנים בהן שלט הקרטל האוניברסיטאי
באקדמיה ,שברנו אותו" .בין השאר ,התייחס בנט בדבריו
להחלטה להכפיף את המוסדות האקדמיים בהתנחלויות,
ובהם אוניברסיטת אריאל ,למועצה להשכלה גבוהה
)מל"ג( ,ולא למל"ג יו"ש ,כפי שנהוג היה עד עתה.

ההכפפה למל"ג היא צעד קטן נוסף לעבר סיפוח השטחים
הכבושים ,פרויקט אותו מוביל השר בנט" .לאחר שנות דור,
ביטלנו בחקיקה את ההתייחסות המפלה כלפי מוסדות ביהודה
ושומרון" ,הוסיף.
בנט אמר עוד כי "מול ניסיונות בלימה בלתי-הוגנים ,אישרנו
למרכז הבינתחומי בהרצליה
להעניק תארי דוקטורט בדרך
להפיכתו לאוניברסיטה הפרטית
הראשונה בישראל".
בדבריו ,התייחס בנט
להחלטת המל"ג שנתקבלה
לפני כחצי שנה – לאפשר
למרכז הבינתחומי בהרצליה,
שבבעלות משפחת רייכמן,
להגיש בקשה לתכנית לימודים
לתואר שלישי במשפטים.
הבקשה נבחנת בימים אלה .אם תאושר ,יהפוך המרכז
הבינתחומי המוסד הראשון שאיננו אוניברסיטאי אך מוסמך
להעניק תואר שלישי.
לבנט לא אכפת כלל מעתיד ההשכלה הגבוהה או מעובדיה.
אכפת לשר החינוך בייחוד מהפרטת האוניברסיטאות ומקידום
מוסדות האפרטהייד בהתנחלויות .בינתיים ,מנצל השר את
תחומי השפעת משרדו כדי לתרום את שלו לסיפוח השטחים
הכבושים.
מחדליו בטיפול בחינוך בכלל ,ובהשכלה הגבוהה בפרט,
בולטים .הם באו לידי ביטוי ביתר שאת באותה ישיבת
ממשלה ,כאשר השר בנט תמך בהצעת עמיתו ,שר הביטחון
אביגדור ליברמן ,לעיבוי ההתנחלות בליבה של חברון
הפלסטינית .ממשלת הימין אישרה השבוע קיצוץ רוחבי
בתקציבם של  14משרדי ממשלה לטובת הקמת "רובע" נוסף
בהתנחלות חברון בעלות של  22מיליון שקל מתקציב המדינה
)ר' עמוד  .(4בין המשרדים שייאלצו לקצץ בתקציביהם לטובת
קומץ המתנחלים – משרד החינוך של בנט.
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מכתבים
למערכת
מרצ איננה המפלגה הדמוקרטית היחידה

דברים בשם אומרם
הטבח ,המשפט וההצגה
"'בן גוריון אמר שאבחר את השופטים .שמגר הבהיר שזה
משפט ראווה .רצו לשמור על הדרגים מעלי ,אז שתקתי' .כך
אמר ישכה שדמי שהיה הקצין הבכיר ביותר שעמד לדין
בפרשת הטבח בכפר קאסם .לפני מותו סיפר למוסף 'הארץ' כי
המשפט היה הצגה  -כדי שלא יחשוף את התכנית לגירוש
ערביי המשולש".
)פתיח של כתבה על הטבח בכפר קאסם ,מוסף "הארץ"(12.10 ,

שי לשבת
"ועדת השרים לחקיקה תחליט אם לתמוך בהצעת חוק
שתחייב התקנת שעון שבת למשאבות המים השומרות על
הלחץ בברזים בכל בניין מגורים חדש שייבנה בישראל.
ההצעה ,שאותה יזם ח"כ בצלאל סמוטריץ' )הבית היהודי(,
זוכה לתמיכה חוצת מפלגות וחתמו עליה ,בין היתר ,גם חברי
האופוזיציה ,הח"כים נחמן שי ואיתן כבל מהמחנה הציוני .על
פי ההצעה ,בניין שלא יותקן בו מנגנון פיקוד שבת למשאבה
לא יזכה בהיתר בנייה .בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב
שמדובר במהלך משלים לחוק מ ,2001-המחייב התקנת
מנגנון פיקוד שבת )'מעלית שבת'( במעליות הפועלות בבנייני
מגורים או בבניינים ציבוריים".
)"הארץ"(10.10,

נפש יהודי הומיה
"שר הפנים אריה דרעי אמר כי הוא מתנגד לנישואין בין
יהודים ללא יהודים ,בעקבות החתונה של מגישת הטלוויזיה
הערבייה לוסי אהריש עם השחקן היהודי צחי הלוי' .אני יהודי.
אני שומר מסורת ותורה ומצוות .העם היהודי זה הדבר הכי
חשוב שיש לי .זה עניין פרטי שלהם .אבל עם כל הכאב ,אני
כיהודי נגד הדברים הללו ,כי אנחנו חייבים לשמר את העם
היהודי' ,אמר דרעי .לדברי דרעי' ,בשביל זה אנחנו כולנו
פועלים לשמר את העם היהודי .הכאב של ההתבוללות ברחבי
העולם שמכלה את העם היהודי .במדינת ניו יורק אחרי
השואה היו  6מיליון יהודים ,והיינו צריכים להגיע שם כבר ל-
 ,30אבל היום יש פחות' .מי שהעלה את הנושא לסדר היום
הוא חבר הכנסת אורן חזן ,לאחר שכתב בחשבון הטוויטר
שלו' :לא מאשים את לוסי אהריש שפיתתה נפש יהודי במטרה
לפגוע במדינתנו ולמנוע מעוד צאצאים יהודים להמשיך את
השושלת היהודית – להיפך ,היא מוזמנת להתגייר'".
)אתר "חרדים (11.10 ,"10

תיקון טעות
הכותרת במאמר על הבחירות המקומיות שיתקיימו בסוף
החודש ,בגיליון  ,(3.10) 37בישרה "שיא :חד"ש תתמודד ב-
 41ערים ורשויות" .לא כך הדבר .הקורא אורי וולטמן מת"א
ביקש להבהיר שהשיא נרשם בבחירות המוניציפליות של
 ,1983בהן חד"ש הציגה מועמדים ב 43-ערים ורשויות
מקומיות .מערכת העיתון מבקשת לתקן את הטעות.

למרצ יש זכויות פוליטיות לא מועטות בתחומים של
מאבקים פוליטיים ופעילות בכנסת ,בוועדות ובחקיקה ,אבל
אין היא יכולה לראות עצמה כמפלגה הדמוקרטית הליברלית
היחידה שבכנסת ,כטענת יו"ר המפלגה ,תמר זנדברג ,במאמר
שפרסמה ב"הארץ" ).(7.9
הדמוקרטיה ,בעצם מהותה חופנת את כלל אזרחי המדינה.
אין דמוקרטיה מודרנית שאיננה של כל אזרחיה .ואולם ,מרצ
סבורה כי ישראל היא "מדינת העם היהודי וגם של כל
אזרחיה".
כשזנדברג כותבת בסוף מאמרה כי "אנחנו במרצ מאמינים,
שניתן וצריך לאחד מאבקים ולהגדיל את הטוב המשותף,
שצדק חברתי ,שלום ,שוויון ,תיקון עוולות העבר וביטחון
יכולים לדור יחדיו" – יש לשאול :למה היא מתכוונת ב"טוב
המשותף"?
ישראל ,מאז הקמתה ,חסרת טוב משותף .חוק האזרחות לא
חוקק במתכונת מקובלת בעולם המערבי ,אלא מיועד לשם
מתן זכות אזרחות ליהודים )גם אלה שנולדו בארץ טרם הקמת
המדינה!( מתוקף שבות ,ולא ישיבה .באיזו מדינה בעולם
הדמוקרטי ניתנת האזרחות לרוב ההגמוני מתוקף זכות הגירה
ולא מתוקף ישיבה?
עם קום המדינה ,הופקעו מרבית אדמות הערבים )הנחשבים
אזרחים( .האזרחים הערבים חיו תחת מרות ממשל צבאי
מחמירה עד שנת  .1966הפקעות אלה לא נעשו למען פיתוח
הארץ ולטובת כלל אזרחיה ,אלא למען ההתיישבות היהודית
בלבד.
כמו כן ,היהודים מוגדרים לפי חוק השבות על בסיס דתי,
שכן יהודי אינו יכול להיות בעל דת אחרת .האמנם יכולה הדת
להיות בסיס לאזרחות משותפת בה כרבע מאזרחי המדינה
אינם יהודים?
בית המשפט העליון דחה טענת עותרים )ולמען השקיפות
אציין שגם אני נמניתי עמם( שחפצו בהכרת היותם שייכים
ללאום אזרחי.
מרצ אינה תומכת במאבק זה ,שהוא המאבק הפוליטי
המהותי ביותר על זהותה של ישראל .יצוין שמרצ פעילה עדיין
ב"מוסדות הלאומיים" הציוניים ,שעצם קיומם כלל אינו מובן
לאחר הקמת המדינה.
חמור לא פחות מכך :שפת המאבק של מרצ אינה עוסקת
בישראליות מכלילה ,אלא כפי שהסבירה זנדברג במאמרה:
"שותפות יהודית-ערבית היא הפרויקט הפוליטי החשוב
ביותר בחברה הישראלית ,ואין מפלגה טובה יותר לבנות אותה
מאשר מרצ" .אלא ששותפות זו אי אפשר ליצור בחברה של
מגזרים ,הכוללת גם חינוך של זרמים שונים חסרי תוכן ליבה
לימודי וחינוכי אזרחי-שוויוני משותף.
ספק גדול עד מאוד אם מרצ ,חסרת היומרה להקים מדינה
על בסיס חברתי שוויוני ובלא העדפת אתנית ,היא זו שתוכל
לבשר עתיד מנרמל אזרחי לישראל.

יוסי ברנע
תל אביב
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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שוק תלפיות )צילום :ויקימדיה(

חיפה לא תרשה אפרטהייד
בעקבות עתירת חד"ש לוועדת הבחירות ,חזרה בה סיעת הבית
היהודי מהיוזמה לגיבוש רשימת סוחרים יהודים בשוק תלפיות
מאת רג'א זעאתרה
יו"ר סיעת הבית היהודי בחיפה ,יואב רמתי ,חזר בו בשבוע
שעבר ) (10.10מיוזמתו לקדם רשימה של סוחרים יהודים
בשוק תלפיות בחיפה ,שאותה העלה בקמפיין הבחירות
למועצת העיר בשבועות האחרונים.
רמתי פעל לגבש רשימה של סוחרים יהודים בשוק תלפיות
שבשכונת הדר בעיר ,ובפוסט שפורסם בדף הפייסבוק של
סניף חיפה של המפלגה ,צוטט רמתי אומר כי "יכין רשימה
של הסוחרים היהודים לצד תמונות דוכניהם ,וזו תופץ על מנת
להקל על הקנייה מהם ] [...מבוצעת כאן אחיזה יהודית על ידי
הסוחרים היהודים שאנו מחויבים אליה .אנו נדרשים לסיוע
לסוחרים היהודים ולהבאת סוחרים נוספים כדי לחזקם" ,אמר
בתום סיור בשוק ,שבו התלווה אל הרב שמואל ששון ,ראש
הגרעין התורני בשכונת הדר.
בדיון שנערך בוועדת הבחירות בחיפה ,בעקבות תלונה של
סיעת חד"ש על היוזמה ,הסביר נציג הבית היהודי אברהם
קפלן כי הרעיון לא כוון נגד ערבים ,אלא נועד לסייע לסוחרים
יהודים ,והביע התנצלות .בעקבות הדברים ,משכה סיעת
חד"ש את התלונה.
למרות התנצלותו הרפה של קפלן ,חשוב להזכיר כי מדובר
ביוזמה גזענית פר אקסלנס ,המזכירה ימים חשוכים באירופה
של שנות ה .30-אנשי הבית היהודי מקדמים מדיניות של
הפרדה גזעית ושל אפרטהייד גלוי בשכונה שבה חיים
ועובדים יהודים וערבים זה בצד זה עשרות שנים .מדובר
בתרגום מעשי של "חוק הלאום" בשטח.
במקום לאחד את התושבים והסוחרים במאבק משותף
למען הדיור הציבורי ,למען שיפור התשתיות והשירותים

בשכונה ובשוק ,זורעים מטורפי הימין הקיצוני שנאה וגזענות
ומשסים אוכלוסיות מוחלשות זו בזו .אנחנו ,חד"ש חיפה,
מציעים לעיר הזאת דרך אחרת – דרך של חיים משותפים ,של
מאבק משותף ושל עתיד משותף.
אני מאמין שרוב רובם של תושבי חיפה ,יהודים וערבים
כאחד ,דוחים בשאט נפש יוזמות גזעניות הזויות כאלה .אנחנו
דורשים מראש העיר ,מהמועמדים השונים ומכל הרשימות
לגנות את השיח הגזעני ולא לתת לו להרים ראש בעירנו,
חיפה.
התבטאויות אלה של אנשי הבית היהודי ,גם אם האחרונים
חזרו בהם ,הן חלק מגל קיצוני השוטף את כל הארץ .אני
מעריך שכל חיפאי הזדעזע לשמוע על היוזמה של מר רמתי
לסמן סוחרים לפי גזע ,לאום ודת בשוק תלפיות.
השאלה החשובה היא ,אם אנחנו מעוניינים לשמור על
חיפה כעיר של חיים משותפים .אפילו אנשי הימין מתגאים
בכך שחיים פה יחד ערבים ויהודים .זה מכנה משותף השומר
על המרקם החברתי המיוחד כל כך בחיפה .מה הצעד הבא
שמתכננים אנשי הימין המתנחלי? קרונות נפרדים בכרמלית?
להגיד למאושפזים לא לקבל זריקות מאחיות ערביות?
חיפה יכולה וצריכה להראות איך אפשר ,למרות הכל,
לחיות יחד .בנאומי בוועדת הבחירות קראתי לראש העירייה
יונה יהב ,לכל יתר המועמדים )ובראשם עינת קליש ממפלגת
העבודה( ,ולכל הרשימות לתמוך בבקשת הפסילה .הבהרנו
את עמדתנו הנחושה כי שיח גזעני כזה איננו לגיטימי בחיפה,
ואל לו להיות חלק מכללי המשחק.
החותרים להפוך את חיפה לעיר של אפרטהייד צריכים
להיות מנודים .חיפה השפויה לא תרשה אפרטהייד זוחל.

הכותב הוא ראש רשימת חד"ש למועצת העיר חיפה

כנסת4/
לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה' .אלה ערכים של גזל וניסיון
נוסף למנוע מהעם הפלסטיני את זכותו להקים מדינה
עצמאית".

כאשר הנשק נגיש

כסף למתנחלים
במקום לאזרחים
הממשלה אישרה השבוע ) (14.10העברה של כ 22-מיליון
שקלים להרחבת ההתנחלות היהודית הפרובוקטיבית בחברון.
השכונה החדשה אמורה לכלול  31יחידות דיור ,כמה גני
במנהל האזרחי,
ילדים וכן שטחי ציבור .התכנית כבר אושרה ִ
והמדינה תוכל להתחיל בבנייה מיד לאחר קבלת התקציב.
אישור הרובע החדש הוא הרחבת ההתנחלות המשמעותית
בחברון זה יותר מעשור.
השכונה תוקם במקום שבו שכן בעבר הבסיס הצבאי
"פלוגת המתקנים" ,סמוך לרחוב השוהדא ,ציר התנועה
והמסחר המרכזי בעיר הפלסטינית.
התקציב לפרויקט הבנייה יגיע מ 14-משרדי ממשלה
שונים .משרד הביטחון יקצה  2.8מיליון שקלים לבנייה .חלק
מהכסף יבוא על חשבון תקציב .2019
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה ,הגיב22" :
מיליון שקלים להרחבת הכיבוש .היישר ממשרדי הממשלה
הקרובים לביתכם :המדע ,להגנת הסביבה ,לשוויון חברתי,
המשפטים ,החקלאות ,החינוך והתרבות .ממשלת הימין
משסה ,מסיתה וממשיכה להצית את האזור ,ואחר כך לצעוק
שאין פרטנר ,והכל לטובת קומץ מתנחלים קיצוני .הממשלה
דורכת על האזרחים".
חברתו לסיעה ,ח"כ עאידה תומא-סלימאן ,הוסיפה:
"אישור בניית  31יחידות דיור בגדה הכבושה בסכום של 22
מיליוני שקלים נגזר הישר מסעיף  7לחוק הלאום – 'המדינה
רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי ,ותפעל על מנת

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

נופלים קרבנות
אנגוואץ' מלקמו ) (36נורתה למוות השבוע ) (14.10בביתה
בנתניה ,לפי החשד בידי בעלה המשרת כשוטר סיור במרחב
שרון.
לפי הודעת מד"א ,גופת האישה נמצאה בדירה בעיר
כשעליה סימני אלימות קשים .המשטרה פתחה בחקירת
ועצרה את הבעל ,בן  .24לפי נהלי מח"ש ,כאשר אשת שוטר
מתלוננת על אלימות או על איומים ,נשקו האישי של השוטר
נלקח ממנו לחצי שנה ומוחזר רק לאחר התייעצות עם מפקדיו.
החוקרים צפויים לבדוק אם הוגשו בעבר תלונות נגד החשוד.
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,ח"כ
עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( אמרה
בתגובה" :מקרה זה הוא עוד הוכחה – כאשר הנשק נגיש,
אפילו האמור לשמור על החוק ,השוטר ,יכול לרצוח ביתר
קלות .שתי נשים נרצחו בשבוע האחרון ,ובכל זאת אין תכנית
חירום למאבק באלימות ואין שקיפות לגבי האופן בו מיושמת
תכנית החומש בעניין זה .עד מתי נסבול מצב זה?".

ממשיכים במאבק
על המרחב הדמוקרטי
השבוע ) (15.10פתחה סיעת הרשימה המשותפת את מושב
החורף של הכנסת במסיבת עיתונאים חגיגית .יו"ר הרשימה
המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,מסר" :סיימנו את מושב
הקיץ עם אישור חוק הלאום ויצאנו למאבק .ההפגנה בכיכר
רבין שיזמה ועדת המעקב הייתה חשובה מאין כמוה .זו
הייתה הפגנת כוח מרשימה של ערבים ויהודים יחד .נוסף לכך,
היה לנו מסע בינלאומי חשוב באיחוד האירופי ,בקונגרס
ובאו"ם .זה מאבק לגיטימי ,צו השעה ,ואנחנו ממשיכים
להיאבק; במיוחד כאן ,במולדת שלנו".
בהמשך ,בירך עודה את חברת הכנסת הנכנסת ניבין אבו
רחמון )בל"ד ,הרשימה המשותפת( שהחלה השבוע את
כהונתה לאחר השלמת הסכם הרוטציה ברשימה המשותפת.
עודה" :אנו שמחים לראות היום את חברת הכנסת אבו רחמון
איתנו אחרי שנה לא פשוטה ,ושמח לראות את כולנו כאן יחד.
האיחוד שלנו הוא תגובה הולמת לממשלה הגזענית .אם
הרשימה המשותפת הייתה חשובה לפני ארבע שנים ,היום היא
וודאי חשובה .אנחנו ממשיכים".
במבט לעתיד שצופן המושב ,הוסיף עודה" :ככל
שהבחירות קרבות ,אנו רואים יותר ויותר הצעות חוק גזעניות
ופופוליסטיות .הימין רואה באוכלוסייה הערבית מטרה
לרדיפה ושק חבטות .אנחנו נעמוד איתנים מול גלי ההסתה
ונעשה הכול כדי לא לעשות חיים קלים לממשלה הזאת.
נמשיך לתפקד כאופוזיציה לוחמת וניאבק בניסיונות להגביל
עוד יותר את המרחב הדמוקרטי ולפגוע במיעוט הערבי-
פלסטיני ובדמוקרטים מתנגדי הממשלה".

פוליטי5/

מי שדעתו שונה אנטישמי טרוריסט
איך אפשר שלא להיות סרקסטי? ידידת ישראל  ,סעודיה,
מואשמת בחיסול עיתונאי אופוזיציוני שבא להסדיר את
ענייניו בשגרירות ארצו בטורקיה .מעתה ִחשבו פעמיים לפני
שאתם נכנסים לנציגויות ישראל או לארץ ,זו עלולה להיות
כניסה ללא מוצא .הרבה דובר בשבוע שעבר על כליאתה
בנתב"ג ,עד לבירור הערעור נגד איסור כניסתה לארץ ,של
לארה אל-קאסם )ר' צילום מסך( .ערעורה בבית המשפט
המחוזי נדחה ובעת שגיליון זה נסגר עדיין לא ידוע אם אל-
קאסם תערער לעליון או תגורש .רבות נכתב כבר על המקרה
הזה ,ולכן בחרתי לכתוב על התפתחות החוק המטופש והרע
הזה במקום על מקרה אחד שלו.
ערעורה של אל-קאסם לא נתקבל בבית המשפט המחוזי,
ושעות לפני גירושה הצפוי היא ערערה לעליון שהקפיא את
גירושה )נכון לחתימת גיליון זה(.
את "חוק החרם" )או בשמו הרשמי :תיקון  28לחוק הכניסה
לישראל( יזם ינון מגל )הבית היהודי( .לדבריו" ,הקורא לחרם
על ישראל מפעיל נגדה טרור לכל דבר ,ולא יעלה על הדעת
שיינתן לו להסתובב ללא הפרעה ברחבי המדינה" )"ישראל
היום" .( 19.10.2015 ,ההצבעה הטרומית התקיימה ,כמה
סמלי ,ביום שבו קיבל האיחוד
האירופי החלטה על סימון
מוצרי ההתנחלויות.
ח"כ דב חנין )חד"ש,
הרשימה המשותפת( ,שהתנגד
להצעת מגל ,אמר אז" :קשה
להסביר כמה החוק הזה
מטומטם אני יודע שזה לא
ביטוי פרלמנטרי אבל זה מה
שצריך להגיד על הצעה זו.
אתם רואים את המדינה
כמבצר סגור ומסתגר  -שאיש לא ייכנס ולא יבוא .הכותרת
האמתית להצעה הזו היא :החוק לעידוד החרם על מדינת
ישראל .כדי להגן על ההתנחלויות ,אתם מוכנים לשלם
מחיר של העמקת הדה-לגיטימציה" ).(11.11.2015
לאחר פרישתו של מגל מהכנסת ,בעקבות האשמות נגדו
בהטרדה מינית ,דחפו את הצעת החוק בצלאל סמוטריץ',
חברו לסיעה ,ורועי פולקמן )כולנו( .החוק אושר סופית
במארס  46 .2017הצביעו בעדו ו 28-נגדו )הרשימה
המשותפת ,מרצ והמחנה הציוני( .החוק אינו מבחין בין חרם
על התנחלויות בגדה לחרם על מדינת ישראל ,והוא מנוסח
בכוונה כך שייצור זהות שקרית בין המתנגדים לקיום מדינת
ישראל לבין מי שמתנגד לכיבוש.
בדיון שלפני ההצבעה הסופית על החוק אמר ח"כ איימן
עודה )הרשימה המשותפת(" :הייתי לפני שבועיים בארה"ב,
ראיתי שם אלפי יהודים שתומכים בחרם נגד ההתנחלויות.
אלה אנשים שפועלים לא נגד המדינה אלא נגד הכיבוש .אני
נגד הכיבוש ובעד חרם על התנחלויות שהן פשע מלחמה
וגניבת אדמה של אנשים פרטיים .הכיבוש עוד יעשה מישראל
מדינה מצורעת בכל העולם".
יו"ר ועדת הפנים ,ח"כ דוד אמסלם )ליכוד( ,יצא להגנת
החוק והתריס ":יש דבר בסיסי ויסודי ,מי שמשפיל אותי אני
לא נותן לו להיכנס אליי הביתה .יש לנו כבוד .מי שמעליב
אותנו אנחנו מגיבים ] [...מדובר באנשים שלדעתי הם בכלל
אנטישמים" .אמסלם מוסיף אפוא זיהוי שקרי בין מאבק

בכיבוש לאנטישמיות .הדיבור על "השפלה" ו"כבוד" מראים
גם את ההטיה הפופוליסטית ,שכן החוק נועד לצרכי תעמולת
פנים ולשם הכפשת השמאל.
אחרי חקיקת החוק ,החל השר ארדן בהקמת מאגרי מידע
על ארגונים ועל אנשים בחו"ל ובישראל התומכים בחרם.
במאמר מערכת ) (22.3.17התריע עיתון "הארץ" כי גלעד
ארדן הופך במהירות ליורשו הישראלי של הסנטור האמריקאי
הזכור לשמצה ג'וזף מקארתי.
היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט וסגנו אבי ליכט קבעו כי
אין לארדן סמכות להקים מאגרי מידע על אזרחים ישראלים
או על זרים .אך למרות הביקורת ,המשיך משרדו של ארדן
לאגור מידע ובינואר האחרון פרסם רשימת  20ארגונים
שיוחרמו.
החל באפריל השנה ,ראו אור בכתב העת "העין השביעית"
מאמרים אחדים על אודות רשת ארגונים שמקים המשרד של
ארדן בארץ ובחו"ל ,בתקציב של כרבע מיליארד שקל ,הכולל
מימון ממשלתי ותרומות פרטיות ,המוקצים לשם "תעמולת
המונים" ו"שיח מקוון חוץ-ממשלתי" .כך נחשף שמאחורי
התרומות הפרטיות עומדות ,בין השאר" ,הקרן המרכזית
לישראל" )המממנת גם את
ארגוני הימין "אם תרצו"
ו"חננו"( ו"קרן ישראל אחת"
)שמנהלים משפחת מרכוס
הימנית ומיכה לייקין-אבני(.
דרישת "העין השביעית" לגילוי
נאות ממשרדו של ארדן נענתה
בסירוב ובשל כך הוגשה עתירה
לבג"צ.
ביוני האחרון פנה הארגון
"גוש שלום" ,באמצעות עו"ד
איתי מק ,לביהמ"ש המחוזי בירושלים ודרש ממנהל
האוכלוסין וההגירה לפתוח את רשימות החרם לציבור .רשות
האוכלוסין סירבה בטענת פגיעה בפרטיות.
עו"ד מק הוסיף ,כי אין אפשרות לטעון לפרטיות שעה
שהרשות כבר דורשת מחברות תעופה זרות שלא להעלות
אנשים מסוימים למטוסים .המשרד לעניינים אסטרטגיים אף
מפרסם אינפורמציה בתקשורת וברשתות החברתיות על אותם
פעילים.
מק טען כי "קיים אינטרס ציבורי עצום לשקיפות ולפיקוח
ציבורי הדוק על פעילות רשות האוכלוסין וההגירה בסוגיה.
עקב פעילותה במחשכים ,קיימת סכנה של 'מדרון חלקלק' הן
לדמוקרטיה הישראלית ,הן לשלום ולביטחון של פעילי זכויות
אדם בינלאומיים שנמסר לגביהם מידע" .מק אף טען כי קיימת
סכנה שמדינת ישראל העבירה אינפורמציה על פעילים גם
למדינות לא-דמוקרטיות הרודפות פעילי זכויות אדם.
החודש פרסם האתר "פורווארד" האמריקאי תחקיר בו
חשף כי הפדרציה היהודית של סן-פרנסיסקו תרמה כמאה
אלף דולר לארגון ימני יהודי ) (Canary Missionשאוגר
רשימות של פעילים פרו-פלסטינים באוניברסיטאות
אמריקאיות .מסתבר כי המידע על פעילי החרם של משרדו של
ארדן מסתמך גם על פרסומים אינטרנטיים של ארגונים
יהודיים ימניים .המקרה של לארה אל-קאסם חמור מאוד;
הפעילות של ארדן היא סכנה ממשית לכולנו.

אבישי ארליך

בעולם6/
הוא יכול להתאבד".
הדאד מצדו הבטיח לבטל את הרפורמות הכלכליות הניאו-
ליברליות של נשיא ברזיל הנוכחי ,מישל טמר ,הפוגעות
אנושות בזכויות העובדים .יצוין שמפלגתו של טמר נמחקה
כמעט לגמרי מהמפה הפוליטית בבחירות לפרלמנט ולסנאט.
עוד הבטיח הדאד ,שהוריו היגרו מלבנון ,כי יגדיל את
ההשקעה בפרויקטים חברתיים במדינה ,ויחזיר אותה לרמתה
בשנים בהן נהנתה ברזיל משגשוג כלכלי תחת הנשיא לשעבר
לואיס אינאסיו "לולה" דה סילבה ,הכלוא באשמות שווא.
כמעט  147מיליון בני אדם זכאים היו להשתתף בבחירות.
נוסף לנשיא ,המצביעים נתנו את קולם גם ל 513-מחוקקים,
 53סנאטורים ומושלים ב 26-מדינות המחוז של ברזיל ובבירה
ברזיליה .חשוב להוסיף ,שבבחירות נרשם שיא של נמנעים:
) 20%כ 30-מיליון מבעלי זכות הבחירה( ,עוד  3%הצביעו
באמצעות פתק לבן ו 5%-נוספים הצביעו הצבעה פסולה.
השיא במספר הנמנעים ומצביעי הצבעת המחאה נרשם
במדינת סאו פאולו ,בה מרוכזת אוכלוסיית העובדים הגדולה
במדינה.
כרזה של איגוד העיתונאים הברזילאי :במאבק נגד הפשיזם!

הקומוניסטים הברזילאים לקראת
הסיבוב השני בבחירות לנשיאות:

חזית מאוחדת

נגד הפשיזם
המפלגה הקומוניסטית של ברזיל ) (PCdoBקראה בסוף
השבוע להקים "חזית עממית נגד הפשיזם" של כוחות
פוליטיים ,איגודים מקצועיים ,תנועות חברתיות ,ארגוני נשים
ואגודות סטודנטים נגד המועמד הפשיסטי ז'איר בולסונרו,
לקראת הסיבוב השני בבחירות לנשיאות ב 28-באוקטובר.
בולסונרו ניצח בסבב הראשון של הבחירות שנערך לפני
שבועיים ) (8.10עם  46%מהקולות – כ 10%-יותר משחזו
הסקרים .הוא יתמודד בסבב השני מול מועמד השמאל פרננדו
הדאד המייצג את המערך של מפלגת העובדים והמפלגה
הקומוניסטית של ברזיל ,שזכה ב 29%-תמיכה .מועמד נוסף,
שמאלי מהמרכז ,סירו גומס ,קיבל כ 12%-מהקולות.
לאחר ספירת הקולות אמר הדאד כי לדמוקרטיה בארצו
נשקפת סכנה .הוא קרא לאזרחי ברזיל להתאחד כדי לנצח את
בולסונרו בסבב השני של הבחירות .בולסונרו עצמו צופה
שיזכה בסבב השני.
במהלך קמפיין הבחירות שלו ,טען מועמד הימין הקיצוני
כי ברזיל היא "אומה הנמצאת בקריסה ,הנגועה בסחר בסמים
ובה פוליטיקאים גנבים חומקים מעונש" .הוא תומך בהקלת
התנאים לקבלת רישיון נשק במדינה ,וסבור כי יש להקל על
המשטרה להשתמש בכוח כדי לחזק את "הערכים הברזילאיים
המסורתיים" .בעבר לעג בולסנרו לנשים ,לשחורים ולציבור
הלהט"ב .בין היתר אמר לחברת פרלמנט כי היא "מכוערת מדי
מכדי שיאנסו אותה" ,והצהיר כי אם יהיה לו בן הומו" ,מצדי

"נבחרת החלומות" של בולסונרו
"האם פלסטין היא מדינה? האם היא קיימת בכלל?" ,השיב
בולסונרו במהלך מערכת הבחירות לאחר שנשאל על עתיד
השגרירות הפלסטינית במדינה ,והוסיף" :היא לא מדינה ולכן
לא צריכה להיות לה שגרירות" .כמו כן ,הוא הודיע כי אם אכן
ייבחר יפעל להעביר את השגרירות הברזילאית מתל אביב
לירושלים .זאת בעקבות העברת השגרירות האמריקאית לשם.
בולסונרו לא מסתיר את אהדתו כלפי דונלד טראמפ ,ואף
אמר כי ינקוט במדיניות כלכלית וחברתית הדומה לזו של נשיא
ארה"ב .הוא הצהיר כי "יפריט את כל המוסדות ,המפעלים
והתאגידים שבבעלות המדינה ,המחוזות והעיריות" ואף הציג
את "נבחרת החלומות" ,שלדבריו תוציא את ברזיל מהמשבר
הקפיטליסטי החמור בו זו שרויה מאז המשבר העולמי בשנות
ה 30-של המאה שעברה.
כצפוי ,כל השרים המוצעים הם נציגי ההון הפיננסי ,חברים
במועצות מנהלים של בנקים זרים )לרוב אמריקאיים(
הפועלים בברזיל וקציני צבא בכירים לשעבר .בולסונרו זכה
בתמיכתם של בעלי ההון ,ראשי הצבא )הוא הביע הערצה
להפיכה הצבאית הפרו-אמריקאית שהתחוללה ב1964-
ונמשכה עד  ,(1985העיתונות הממסדית הגדולה וראשי
הכנסיות האוונגליסטיות הנוצריות-ימניות ,שמועמדיהן זכו
בתמיכתם של כחמישית מהבוחרים.
בבחירות לפרלמנט נותרה מפלגת העובדים הסיעה הגדולה
ביותר ) 57חברי פרלמנט( ,והקומוניסטים שמרו על כוחם
) .(10מפלגתו של בולסונרו זכתה ב 52-מושבים בפרלמנט ורק
אחד בסנאט – זאת לעומת שישה של מפלגת העובדים .כמו
כן ,נבחרו מחדש כל ראשי המחוזות של מפלגת העובדים
באזור העני של ברזיל בצפון-מזרח המדינה .המנהיג
הקומוניסטי ,פרופ' פלביו דינו ,נבחר בפעם השלישית
לתפקיד מושל מחוז מרניאו המונה שבעה מיליון תושבים.
האם ניתן יהיה להתגבר על הפער העמוק שנפער בסבב
הראשון בבחירות לנשיאות בין בולסונרו לבין הדאד
והמועמדת לסגנית הנשיא ,הקומוניסטית מנואלה דאבילה?
עד עתה רק מועמד אחד לנשיאות ,גומס ,נענה בחיוב לקריאה
להגן על הדמוקרטיה ולהקים חזית מאוחדת נגד הפשיזם.
מלאכה קשה צפויה לקומוניסטים ולשמאל בשבועיים
הקרובים ואין כל ביטחון שיצליחו להדוף את בולסונרו
הפשיסט ,הגזען וההומופוב.

אפרים דוידי

דפי עבר7/

רדיפות פוליטיות

לאחר שפורקה השותפות בהנהלה – ביטלה המשטרה את
מעצר הבית ואת חובת ההתייצבות ,אך הותירה את צו הריתוק.

במסווה חוקי

כיצד מגדירים 'מסוכן'?

השלטון הקולוניאלי הבריטי בפלשתינה רדף את המתנגדים
לו ,ערבים ויהודים .אך בהתיימרו להיות שלטון חוק – גיבה
כל רדיפה ושלילת זכויות בחוק שהוא עצמו חוקק "לשמירת
הסדר והביטחון" .מסורת "מפוארת" זו אימצו גם ממשלות
ישראל .הן המשיכו לעשות שימוש בחוקי המנדט הבריטי
ששירתו אותן וגם דאגו שהכנסת תחוקק חוקי רדיפה ,הפקעה,
נישול ,ייהוד והגבלת מאבק מקצועי נוספים.
חוק הרדיפה הפוליטית המקיף האחרון שחוקקו הבריטים
 "תקנות ההגנה )שעת חירום(" משנת  ,1945הושאר בתוקפובישראל .במהלך השנים חוקקה הכנסת חוקי חירום משלה
שהחליפו סעיפים מסוימים בחוק הבריטי ,כמו חוק סמכויות
שעת חירום  1979וחוק המאבק בטרור
.2016
הממשל הצבאי ,שהושתת על
תקנות ההגנה הבריטיות ,הוחל על
כלל האוכלוסייה הערבית בישראל
מיד עם הקמת המדינה ,אך הופעל
בחריפות מיוחדת כלפי הקומוניסטים
הערבים .בשנת  ,1966לאחר שראש
הממשלה לוי אשכול הודיע על ביטול
הממשל הצבאי ,התברר שתקנות
ההגנה עצמן לא בוטלו ,אך יישומן
קיבל אופי פוליטי חריף.

המרותקים

המערכה הציבורית נגד צווי הריתוק עלתה מדרגה ,כאשר
ב 5-באפריל  1973נערך באולם בני ברית בתל-אביב כנס ארצי
של אזרחים מרותקים או מוגבלי תנועה .על ההזמנה לכנס היו
חתומים  85איש ,רובם המכריע פעילי מק"י .כל אחד
מהמוגבלים ומהמרותקים היה צריך לבקש בתחנת המשטרה
במקום מגוריו רישיון להשתתף בכנס.
מוחמד חדאד מרמלה סיפר בכנס" :חזרתי מהעבודה ונמסר
לי כי בני אושפז בבית החולים אסף הרופא .פניתי למשטרה
וביקשתי רישיון לבקר את בני .השוטרים רשמו ברישיון את
מספר הביתן שמותר לי לבקר ובאיזה כביש עלי ללכת .כאשר
נולדה נכדתי בנצרת ,ביקשתי רישיון לבקר אצלה .המשטרה
סברה שהביקור מסוכן ולא קיבלתי רישיון".
בכנס נשאו דברים אישים יהודים .עו"ד נתן ילין-מור,
שאישית סבל מתקנות ההגנה לשעת חירום עוד בתקופת
המנדט ,אמר בכנס" :יש סיבות
להפעלת צווי ריתוק ,אך אין אלה
סיבות ביטחון" .המזרחן אהרון כהן
הדגיש" :צווי הריתוק מבליטים את
האפליה הלאומית ...אם מרתקים בגלל
השקפות ,מדוע מרתקים רק ערבים?".
יצחק לאור ,אז סטודנט ,התריע מפני
ההשלמה עם שלילת החירות" :דברים
מסוג זה של צווי ריתוק יוצרים גזענות.
אני חושש שמתרגלים למצב בו רואים
את מעצרו של אדם ללא משפט כדבר
רע ,אך אם הוא ערבי  -זה בסדר".
השלב הבא במערכה נגד צווי
הריתוק היה הפגנה של מאות ערבים
ויהודים שנערכה ב 11-ביוני של אותה
שנה מול הכנסת .בהפגנה השתתפו
כמאה פעילים קומוניסטים ,שכל אחד
מהם היה מרותק במשך שש שנים
רצופות )כלומר ,מאז בוטל הממשל
הצבאי(.

תקנות ההגנה לשעת חירום ,שחלק
מהסמכויות לביצוען הועבר לידי
המשטרה ,הופעלו במחצית השנייה
של שנות ה 60-ובשנות ה 70-באופן
בררני נגד פעילים קומוניסטים.
בתירוץ של "הגנה על הביטחון"
הוטלו על קומוניסטים צווי ריתוק
אפילוג
ליישוביהם ,צווי הגליה ליישובים
השנה ציינה ישראל  70שנה
אחרים ,מעצרים מינהליים ,צווים
מוחמד חדד ,שנות ה) 70-צילום :אל-אתיחאד( להקמתה .דברים רבים היו וחלפו מן
להתייצבות במשטרה ,איסורים על
העולם ,אך הבסיס לרדיפות
עריכת כינוסים פוליטיים – וכל זה
פוליטיות דווקא התרחב .תקנות ההגנה לשעת חירום שנותרו
ללא עריכת משפט וללא הסבר.
בעינן וכן חוקים אנטי-דמוקרטיים שחוקקו מאז קום המדינה,
ח"כ תופיק טובי העלה בכנסת את נושא שלילת חופש
משרתים גם היום את טענת השלטון שקיים בסיס חוקי
התנועה מקומוניסטים כבר ב .1967-כשהתבררו ממדי
לרמיסת חופש התנועה ולרדיפה "חוקית" של יריבים
התופעה והימשכותה ,הוקיע תופיק טובי בהצעה לסדר היום
פוליטיים ערבים אך גם יהודים.
) ,(13.6.1973את רדיפת הקומוניסטים .בנאומו הצביע על כך
נוסף לשימוש הפוליטי בה ,שיטת צווי הריתוק הייתה
שעם אלה שהוטלו עליהם צווי ריתוק למקומות מגוריהם נמנו
וממשיכה להיות בידי הממשלה גם כלי לדיכוי מאבקי
כל החברים הערבים בוועד המרכזי של מק"י ובוועד המרכזי
עובדים .הנושא ראוי לדיון נפרד ,אך לצורך השלמת התיאור
של בנק"י; כל חברי מערכות הביטאונים הקומוניסטיים
של אופיים האנטי-דמוקרטי של צווי הריתוק ,אמנה כמה
בערבית; כל הנציגים הערבים בוועד הפועל של ההסתדרות
מקבוצות העובדים שנגדן הוציאו צווי ריתוק משום שנקטו
וברשויות המקומיות; וכל עובדי המפלגה הערבים.
בעיצומים או שבתו :עובדי הטלפון –  ;1965דוורים – ;1969
בהמשך הביא ח"כ טובי דוגמא מוחשית :כאשר הסיעה
עובדי המכס ומס הכנסה ,האחיות ,המהנדסים וטכנאי הרנטגן
הקומוניסטית במועצה המקומית טייבה הצטרפה להנהלת
–  ;1976עובדי רשויות מקומיות –  ;2003מורים על יסודיים
המועצה ,הוטלו על עבד אל חמיד אבו-עיטה ,נציג מק"י
– .2007
בהנהלת המועצה ,נוסף לצו הריתוק לטייבה ,גם מעצר בית
בשעות החשיכה וגם חובת התייצבות יומית בתחנת המשטרה.
תמר גוז'נסקי

במאבק

גבי עאבד ,מייסלון חמוד ,אמיר בדראן ,אסף הראל ,עומר סכסכ,
מתילד עבוד ,לידיה סקראן ושולה קשת )צילום :שירז גרינבאום(

מאות השתתפו בסוף השבוע האחרון ) (13.10בהשקת
הקמפיין בערבית של רשימת "אנחנו העיר" למועצת העיר תל
אביב – יפו .הרשימה ,בהובלתו של הקומיקאי והיוצר אסף

רשימת "אנחנו העיר" למועצת העיר ת"א-יפו

חוגי בית ואירועים ציבוריים
רשימת "אנחנו העיר" בראשות אסף הראל ,אליה חברו עו"ד
אמיר בדראן )חד"ש( והפעילה החברתית שולה קשת ,תקיים
אירועים ופעילויות ציבוריים הבאים בשבוע זה .להלן:
 יום ד' ) :(17.10עו"ד אמיר בדראן ב"קפה פנג'אן" ,רח' יהודהמרגוזה )יפו( ,בשעה 19:30
 יום ד' ) :(17.10אסף הראל והראפר מיכאל סוויסה במפגשבמועדון "הגדה השמאלית" ,רח' אחד העם  ,70בשעה 19:30
 יום ה' ) :(18.10אסף הראל במפגש בבר "קיוסקו" )רח' יצחקידידיה פרנקל  ,(31בשעה 20:00
 יום ה' ) :(18.10חוג בית פמיניסטי בהשתתפות ח"כ עאידהתומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשופת( ,שולה קשת ,עו"ד
מתילד עבוד והבמאית מייסלון חמוד בבית קפה "דאבל
אספרסו" ,ברח' יהודה הימית  ,13בשעה 21:00
 מוצ"ש ) :(20.10אסף הראל ושולה קשת בחוג בית ברח'בורמה  5בשכונת קריית שלום ,בשעה 20:30
 יום א' ) :(21.10חוג בית בהשתתפות אסף הראל ,רח'טשרניחובסקי  ,51בשעה 19:30
 יום ב' ) :(22.10חוג בר בבר "פולי" )שד' רוטשילד (60בהשתתפות אסף הראל ,בשעה 19:30
 יום ג' ) :(23.10חוג בית בהשתתפות אסף הראל ברח'סוקולוב  ,3בשעה 21:00

הראל ,אליה חברו עו"ד אמיר
בדראן )חד"ש( והפעילה
החברתית שולה קשת.
בנאומו ,הבטיח הראל" :אם
נהיה שלושה מנדטים במועצה,
נהיה שלושה למען יפו .אם נהיה
חמישה –אלה יהיו חמישה ליפו.
אמן שנהיה עשרה למען יפו .אני
לא באתי לדאוג רק למרכז העיר.
כולנו כאן כדי להיאבק למען יפו,
למען דרום תל אביב ולמען כל
חלקי העיר".
לפניו נאם אמיר בדראן,
שהוסיף" :בשביל להצליח
להוביל שינוי משמעותי בסדרי
העדיפויות העירוניים ,אנחנו חייבים להגיע למועצה עם כוח
גדול ומשמעותי .אני מתחייב כאן שכולנו נילחם למען תושבי
יפו ,תושבות דרום תל אביב ולמען כל תושבות ותושבי תל
אביב – יפו .שימו ע' בקלפי!".
בהמשך נאמו גם ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,יו"ר הרשימה
המשותפת וחברו לסיעה ח"כ דב חנין .מרשימת "אנחנו העיר"
נמסר" :אנחנו מחויבים ומחויבות להיאבק למען כל תושבי
העיר הזאת .זו לא עיר ליהודים בלבד ,ולא עיר לעשירים
בלבד.
תל אביב  -יפו צריכה להיות חוד החנית של השוויון,
השותפות והדמוקרטיה .כשהמדינה הופכת רוויית שנאה ,על
תל אביב-יפו להציג מודל אחר של צדק".

הלל גרמי חוזר לכלא
לאחר  57יום בכלא הצבאי ,הצהיר השבוע ) (14.10הלל
גרמי בפעם השישית על סירובו להתגייס לצבא.
בבלוג חדש פרי עטו ,כתב גרמי טרם שובו לכלא" :שואלים
אותי בכל הזדמנות 'מה היה קורה לו כל הישראלים סירבו
לאחוז נשק' .אני עונה שהשאלה המעניינת יותר היא 'מה היה
קורה אילו כל מי שחי בין הים לנהר היה מסרב לאחוז בנשק'.
התשובה ,מן הסתם – הרבה פחות אנשים היו נהרגים .אני לא
יכול לדרוש רק מאנשים מהצד הפלסטיני להניח את נשקם,
שעה שאני ממשיך להשתמש בו.
"אני עושה זאת לטובת האינטרסים של כלל האנשים שחיים
בין הים לנהר ,ומסרב לאחוז בנשק .לכן אני מתייצב פעם
נוספת בבקו״ם ומסרב שוב".

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
ראדה :שירה של פלסטין – פורואי מיזואה
 ,2005יפן )ערבית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 20 ,באוקטובר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב
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