גיליון  29 ,21במאי 2019

הפגנת האופוזיציה נגד שלטון נתניהו הוכיחה
ששיתוף פעולה יהודי-ערבי אפשרי
"אין דמוקרטיה בלי שוויון" – מסר זה היה המרכזי
בנאומו של יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל ,ח"כ איימן עודה ,בפני
כ 100-אלף המפגינים שהתכנסו בעצרת האופוזיציה
במוצ"ש ) (25.5ברחבת מוזיאון תל אביב .ההפגנה וההצעה
לפיזור הכנסת )ר' עמ'  (4הן האירועים הפוליטיים המרכזיים
שהתחוללו השבוע.
השם שניתן לעצרת ההמונית )"חומת מגן לדמוקרטיה"(,
קריצת עין למיליטריזם הישראלי החביב כל כך על מפלגת
הגנרלים האופוזיציונית כחול לבן ,לא שיקף את מצב רוחם
הפוליטי של המפגינים הרבים .הכרזות שהונפו במקום,
הקריאות הרמות והחמימות בה התקבלו ח"כ עודה ודבריו
– מובילות למסקנה כי הקהל הרב שהגיע כדי להילחם בימין
הוא נועז יותר ורדיקלי יותר משלוש מפלגות הממסד שיזמו
את המחאה :כחול לבן ,העבודה ומרצ.
ח"כ עודה הציג בפני המפגינים משנה סדורה וברורה:
הוא קרא ל'שותפות יהודית-ערבית ,וציין כי זו "התקווה
היחידה לשלום במדינה" .עוד הוסיף עודה" :דובר הרבה על
הלגיטימציה של האזרחים הערבים .חשוב לי לומר לכם דבר
יסודי – אנו ,האזרחים הערבים ,בני מולדת זו ,נולדנו כאן
ואין לנו מולדת אחרת מלבדה .מפה אני שואב את
הלגיטימציה שלנו" .בנאומו הדגיש עודה" :אני נמצא כאן
היום כי אני מבין היטב את המשוואה שאנחנו ,האזרחים
הערבים ,לא יכולים לבדנו ,אבל בלעדינו בלתי-אפשרי
לשנות את המציאות .זו המשוואה".
עודה המשיך" :אני רוצה להיות חלק לגיטימי מהשינוי
במדינה .זה לא רק חוק החסינות ,אלא רשימת חוקים
שנתניהו מקדם .הראשונים להיפגע הם קבוצות המיעוט,
אבל זה לא יעצור אצלן .זה יגיע לכולנו .מאבק זה שזור גם
בשוויון ,בדמוקרטיה ,בצדק חברתי ובשלום .זו אמורה
להיות שותפות בין אמיצים ,ואני מוכן לשותפות זו כדי
לחולל את השינוי".
השתתפותו של ח"כ עודה בעצרת היא ניצחון-זוטא
במערכה על הדמוקרטיה .הוא הוזמן לנאום בהפגנה לפני

כשבועיים ,אך לאחר שהסכים נאמר לו כי "רשימת הדוברים
כבר סגורה" .לפי "הארץ" ) ,(24.5היה זה חבר הכנסת עופר
שלח )כחול לבן( שיזם את שיחת ההזמנה הראשונית עם עודה.
גורם בחד"ש אמר בשיחה עם "הארץ" ,כי בחזית מעריכים
שבכחול לבן הביעו התנגדות לכך שעודה ינאם ולכן המציאו
את העניין הטכני .הסירוב של כחול לבן לשתף את חד"ש
בעצרת גרם למחלוקת פנימית עזה בקרב מארגני ההפגנה.
חברות הכנסת שלי יחימוביץ' )העבודה( ,תמר זנדברג ומיכל
רוזין )מרצ( אף הביעו פומבית עמדה לפיה לא ניתן לדבר על
דמוקרטיה תוך הדרת  20אחוז מהאזרחים.
מסריו של ח"כ עודה בעצרת ,מסריה של חד"ש – הם המצע
הפוליטי האפשרי היחיד להתנעת המאבק הדמוקרטי .למרות
שעודה הציג חלופה שוויונית אמיתית לדרך פעולתה של
החברה הישראלית ,ישנם בשורות האופוזיציה המטפחים
אשליות לפיהן ניתן לסובב את הגלגל אחורה ,אל "ישראל
הישנה והטובה" ,כלומר זו שקדמה לעידן נתניהו.
כך ,למשל ,הביעו הסתייגות מהופעתו של עודה על הבמה
חברי הכנסת בוגי יעלון ,יועז הנדל וצביקה האוזר )כחול לבן(.
השניים האחרונים אפילו החרימו את העצרת במופגן.
אולם אנחנו מביטים אחורה דווקא בזעם .נתניהו אמנם
מוביל את תהליך הפשיזציה ,אך שורשיו ניטעו שנים קודם:
הכיבוש הנמשך ,האפליה המבנית ,הניצול המעמדי המעמיק
– כל אלה התקיימו בטרם נבחר נתניהו לראשונה.
בניגוד לרבים וטובים המצמצמים את המאבק הדמוקרטי
לסיסמא "הגנה על שלטון החוק" )ר' מאמר על התארגנויות
אזרחיות שקמו בשבועיים האחרונים בעמ'  ,(3למפלגה
הקומוניסטית הישראלית ולשותפיה בחד"ש השקפה שונה.
אנו מציבים למערכה נגד שלטון הימין הקיצוני יעד שאפתני
יותר :להפוך את מדינת ישראל לדמוקרטית באמת – כלומר,
ללא "חוק הלאום" ,ללא חוקים המונעים אזרחות שווה
ומקבעים עליונות יהודית ,ללא אפליה על רקע לאומי ,דתי,
מגדרי ,עדתי או על רקע נטייה מינית .שלב חיוני בדרך
לישראל דמוקרטית הוא סיום הכיבוש.

תגובות 2/

מכתבים
למערכת

למה אסור לייצא צ'יפס מעזה?

דברים בשם אומרם
בעזרת השם
"ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי נשיא ארה"ב ,דונלד
טראמפ ,הביע תקווה שהמאמצים להקמת הממשלה יצליחו.
'הוא אמר שיש לנו עוד הרבה דברים לעשות ,וצדק' ,אמר
נתניהו' .יש לנו אינסוף דברים חשובים לעשות ,אתגרים
ביטחוניים שליברמן מכיר היטב ,אתגרים כלכליים ואתגרים
חברתיים – כמו למשל הפנסיות שאנחנו רוצים להעביר ,חיזוק
ההתיישבויות ,חיזוק הברית עם ארה"ב ועוד הרבה דברים
שמונחים על הפרק'".
)"הארץ"(28.5 ,

בעזרת טראמפ
"גורמים במערכת הפוליטית בישראל ,המנסים לגשר בין
אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו ,פעלו אתמול כדי שאנשיו
של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ יתערבו במשא ומתן
הקואליציוני וינסו להגיע לליברמן .ההערכה היא כי
לאמריקאים יש אינטרס שתקום ממשלה בישראל כדי
ש'תכנית המאה' שמקדם הנשיא טראמפ לא תרד לטמיון".
)"מעריב"(28.5 ,

מי הילד הכי חמוד של אבא?
"נשיא ארה"ב ,דונלד טראמפ ,התייחס למשבר במו"מ
הקואליציוני בישראל וצייץ כי הוא 'מקווה שהדברים יסתדרו
ואני וביבי נוכל להמשיך לחזק את הברית בין ארה"ב לישראל.
יש עוד הרבה מה לעשות'".
)"ישראל היום"(28.5 ,

תורת הגזע של הרב קוק
"היהדות היא גזענית .נקודה .צדק חבר הכנסת מטעם חד"ש
עופר כסיף בנאומו הראשון בכנסת .הוא קרא היטב ולמד
כראוי את העניין העקרוני של תורת הגזע היהודית .הוא הבין
והדגיש בדבריו שהרב קוק היה גזען .כבן נאמן לתורת הגזע
היהודית ,הצליח הרב אברהם יצחק הכהן קוק ללבן ולחדד את
התורה הזאת ,ופרסם אותה ברבים .מה מביש לדעתו של כסיף
בתורת הגזע היהודית? 'ששמה את הקולקטיב היהודי כעליון
על פני שאר העמים' ,כדבריו .אכן ,הקולקטיב היהודי עליון
על פני שאר העמים .זה התפקיד שהבורא הטיל על אברהם".
)ישי אביעזר ,האתר "הקול היהודי"(16.5 ,

צרות של עשירים
"מפקד חיל האוויר לשעבר ,אליעזר שקדי ,שיגר באחרונה
מכתב אל מועדון הגולף בקיסריה באמצעות עו"ד צח יגור
ממשרד עו"ד פרל ,כהן צדק ,בדרישה לשפר את מחיר המנוי
ותנאיו .במארס השנה נסגר מועדון הגולף בגעש .בעקבות כך,
רכש שקדי מנוי למועדון הגולף בקיסריה .מפקד חיל האוויר
לשעבר גילה כי בעוד שבגעש יכול היה לרכוש מנוי לתקופה
של שנה מיום רכישת המנוי ,בקיסריה משך תקופת המנוי
נקבע לפי לוח השנה הקלנדרי .כלומר המנוי שהוא רכש
בחודש אפריל יפוג בחודש דצמבר".
)"דה מרקר"(15.5 ,

בית המשפט העליון דן לאחרונה בעתירה נגד ההגבלות
הנוקשות של ישראל על שיווק מוצרי מזון מרצועת עזה.
העתירה הוגשה נגד שר הביטחון ,מתאם פעולות הממשלה
בשטחים ורשות המעברים היבשתיים .זאת בדרישה לאפשר
לבעלי החברה "סראיו אל-ואדיה" למכור מוצרים ,בהם חטיפי
צ'יפס ,ופלים וביסקוויטים ,בגדה המערבית ובחו"ל .ארגון
גישה הוסיף לעתירה דרישה עקרונית כי ישראל תאפשר ייצוא
לחו"ל ושיווק בגדה המערבית של כלל המוצרים מתוצרת
הרצועה ,וכן שתפרסם הנחיות להסדרת הוצאתם.
טרם הטלת הסגר הישראלי על הרצועה ב ,2007-נמכרו
 85%מהסחורה היוצאת מרצועת עזה בגדה המערבית
ובישראל .מוצרי ענף המזון המעובד ,שנחשב מרכזי בכלכלת
הרצועה ,היו שליש מכלל הסחורה ששווקה מעזה בגדה .כ-
 80%מתוצרתו של אל-ואדיה שווקה בגדה ובישראל בטרם
הסגר.
בשלהי  ,2014החלה ישראל לאפשר תנועה מסוימת של
סחורה מעזה למכירה בשוקי הגדה ומאוחר יותר גם בישראל.
הסחורה הוגבלה בכמות ובסוגיה ולא כללה מזון מעובד.
בקשות שהגישו יצרנים ובעלי עסקים מהענף להוצאת
הסחורה לשם מכירתה בגדה נענו בהתעלמות מצד ממשלת
ישראל.
גם ניסיונותיהם להוציא את הסחורה למכירה בחו"ל,
באמצעות נוהל שלכאורה מאפשר יצוא כל סחורה מהרצועה
לחו"ל ,כשלו .העתירה מכוונת זרקור לקשיים ולמכשולים
שעומדים בפני אנשי עסקים ,יצרנים וסוחרים בעזה כתוצאה
מהערפל שמפזרת ישראל סביב האפשרות להוציא סחורה
מעזה.
בפועל ,על אף טענתה שהיא מכירה בחשיבות פיתוח
הכלכלה ברצועת עזה ,עורמת ישראל קשיים ומכשילה את
מאמציהם הניכרים של אנשי התעשייה להרחיב את עסקיהם
מעבר לשוק העזתי ,שבו למעלה ממחצית האוכלוסייה
מובטלת .בדיון שנערך בבית המשפט ,המליץ האחרון לעותר
למחוק את העתירה ,ולהגיש שוב בקשה להוציא סחורה .זאת,
למרות שעשה זאת כבר פעמים רבות.
מעבר למקרה הפרטי של מפעל החטיפים ,שבו ישראל
מיתממת במקרה הטוב ,חייב להיפסק המשחק הכפול בחיים
של תושבי עזה ובזכויות שלהם לבריאות ,לפרנסה ,להשכלה,
לחיי משפחה ולתנועה.
על ממשלת ישראל לעמוד בחובותיה כלפי האוכלוסייה
האזרחית בעזה ,לחדול מעמידה בדרכם לכלכלה מתפקדת
ולשגשוג ,ולמצוא מיד דרכים מעשיות לאפשר ליצרנים
ולאנשי עסקים להתפרנס ,להתפתח ולשווק את סחורותיהם
בכל השווקים הנחוצים להם – בגדה המערבית ,בישראל
ובחו"ל .הפנייה המחודשת של "סראיו אל-ואדיה" היא
ההזדמנות הקרובה ביותר לעשות כן.

נעה גלילי ,עמותת גישה
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

פוליטי 3/

ההתנגדות הגוברת לחקיקת הימין
ההפגנה שנערכה במוצ"ש האחרון ) (25.5ברחבת מוזיאון
תל-אביב נגד חוק החסינות ובליץ החקיקה הימנית ביטאה
זעם גובר והולך בקרב מגזרים רבים נגד הפשיזציה המואצת
)על ההפגנה :ר' עמוד השער בגיליון זה(.
קבוצה-אחר-קבוצה מפרסמות גילוי דעת נגד צעדיה של
הקואליציה הימנית שבהקמה .אפילו שופטים בדימוס הביעו
דאגה מהמהלכים המתגבשים לצמצום סמכויות בית המשפט
העליון .להתארגנות זו ,שאותה יזמה השופטת בדימוס דרורה
פלפל ,הצטרפו כ 100-שופטים בדימוס.
בקול קורא שהוציאו השופטים בדימוס נכתב" :אנו98 ,
שופטות ושופטים בדימוס ,מכל ערכאות השיפוט בארץ,
שהקדשנו את חיינו לעשיית משפט וצדק ,יוצאים בזאת בקול
קורא להגן על יסודות הדמוקרטיה ועל מערכת המשפט
בישראל" .בין החתומים גם שופטי בית המשפט העליון
בדימוס אליקים רובנישטיין ואילה פרוקצ'יה.
בשבוע שעבר ) (23.5פורסמה החלטה של האסיפה
הכללית של האגודה הישראלית למדע המדינה ,בה חברים
מרצים וחוקרים מכל האוניברסיטאות והמכללות .האסיפה
החליטה" :הימים הם ימים קריטיים ,ימים בהם יסודות
ההסכמה הדמוקרטית נמצאים תחת מתקפה בשל ניסיונות
לחוקק חוקים פרסונליים ,בחסות הסכמים קואליציוניים,
בחסות מילים ומשפטים .המשמעות היא החלפה של 'תהליך'
ב'תוצאה' ,שעניינה הטיית האיזון בין הרשויות במחי יד
חוקית ומהירה".
ההחלטה קראה "לעמיתים ועמיתות אנשי מדע המדינה,
במוסדות האקדמיים ,החברה האזרחית ומורי האזרחות,
להצטרף לפעולה אקדמית ואזרחית ,ולהקדיש חלק
משיעוריכם להוראת מושכלות יסוד של משטר דמוקרטי,
לביטויי המחשבה הדמוקרטית בתרבות ובחברה ,ולדיון פתוח
עם הסטודנטים על סוגיות אלו".
בעקבות הקריאה ,כ 160-מורים לאזרחות בבתי ספר
תיכוניים פרסמו הודעה יוצאת דופן נגד חקיקת הימין החפוזה
והתחייבו ללמד במהלך השבוע את עקרונות הדמוקרטיה
בקרב תלמידיהם.
כך הם הצטרפו לקבוצה של מרצים המלמדים וחוקרים
באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ שהתארגנו כדי
להיאבק בבליץ החקיקה האנטי-דמוקרטית .הקבוצה פרסמה
עצומה מקוונת בה הציעו המרצים להקדיש שלושה ימים
השבוע ,מ 27-ועד  29במאי ,ללימודי דמוקרטיה .בין
היוזמים :הפרופסורים דן אבנון )האוניברסיטה העברית(,
אווה אילוז )האוניברסיטה העברית( ,מיכל שמיר
)אוניברסיטת תל אביב( ,אורית קדר )האוניברסיטה העברית(
ואיל חוברס )אוניברסיטת תל אביב(.
בעצומה נכתב כי "הדמוקרטיה בישראל לא הייתה ואיננה
חפה מפגמים ,לעיתים קשים ,אלא שבעת האחרונה היא
מאוימת דווקא מצד שליחי ציבור בה ,שיש ביניהם המטיפים
לפרשנות מצומצמת ומעוותת שלה .שם הדמוקרטיה נישא
לשווא ותוכה הולך ונעכל .עקרונות היסוד שלה ,כגון חקיקת
חוקים המשרתים את הציבור ולא את שליחו ,ביזור עוצמה
והגבלתה ,והעצמאות של שלוש הרשויות – עקרונות אלו
ואחרים מתערערים בישראל  .2019אנו ,מרצים ומרצות
באוניברסיטאות ובמכללות בישראל מודאגים ממגמה זו.
כחלק מחברותנו במוסדות אקדמיים במדינה חופשית חובה

עלינו לא רק לחקור את האמת ולקדם את הידע ,ולא רק
להכשיר סטודנטים במקצועות השונים; חובתנו גם לתרום
לחינוכם של תלמידינו ככלל ,וכאזרחים בפרט .אנו מוטרדים
מכך שרבים מתלמידינו מאבדים את אמונם במוסדות
הדמוקרטיה וביכולת תפקודה" .לדבריהם" ,בישראל כמעט
שאין ימים רגילים ,אך ימים אלה הם הרי גורל .ערכי
הדמוקרטיה ,שלטון החוק והשוויון האזרחי נרמסים ברגל
גסה".
יותר מ 150-מרצים וחוקרים בכירים במשפטים הודיעו
) (22.5כי הם "מתנגדים לשינויים הדרמטיים להחלשת מערכת
המשפט ,שנידונים כיום במסגרת המו"מ הקואליציוני" .בין
החותמים שמות בולטים ,לרבות דיקאנים בעבר ובהווה של
הפקולטות המובילות למשפטים :הפרופסורים ברק מדינה,
מני מאוטנר ,אייל גרוס ,איל בנבנישתי ,סוזי נבות ,ידידיה
שטרן ,רון חריס ועוד" .כולנו מאוחדים בדעה המקצועית
שחלק מהתכניות המקודמות ,לפי הדיווחים ,במסגרת המשא
ומתן הקואליציוני ,הן יוזמות מסוכנות ביותר שיסבו נזק בלתי
הפיך לשלטון החוק ולמסגרת הדמוקרטית של ישראל" ,כתבו.
הפרקליטים והמשפטנים בפרקליטות ובמגזר הציבורי
הביעו אף הם תמיכה במערכה נגד בליץ החקיקה האנטי-
דמוקרטית של הימין .יו"ר ארגון הפרקליטים של ההסתדרות,
אורית קורין ,אמרה" :אלה ימים חשובים לשמירה על שלטון
החוק ואופייה הדמוקרטי של ישראל .כל חקיקה שתביא
להחלשת מערכות החוק והמשפט היא בעלת השלכות רוחב
חברתיות ותפגע בסופו של דבר בכולנו ,האזרחים".
ראוי להדגיש שהנהגת ההסתדרות טרם התייחסה לבליץ
החקיקה האנטי-דמוקרטית ,למרות שהליכוד מקדם ,בין
היתר ,הצעת חוק להחלשת ארגוני העובדים .כך שבה
ההסתדרות לשגיאותיה הקשות כאשר לא יצאה חוצץ נגד
"חוק הלאום" הגזעני הפוגע קשות בחבריה ואף לא תמכה
במחאה החברתית ההמונית בקיץ .2011

אפרים דוידי

"השווקים מודאגים"
בעוד שההסתדרות אינה מוכנה להתייחס לתהליך
הפשיזציה המואץ ,דווקא מגזרי הבורגנות וההון הזר
מודאגים" .אם יתממשו היוזמות בקואליציית נתניהו,
החותרות תחת הביקורת השיפוטית של בג"ץ על מעשי חקיקה
ועל פעולות מינהליות ושלטוניות ,דירוג האשראי של ישראל
עלול להיפגע .עוד לפני הורדת דירוג אפשרית ,החשש לפגיעה
במעמדו של בית המשפט העליון צפוי להשפיע על משקיעים
זרים הבוחנים את רמת הסיכון של המשק בבואם לקבל
החלטות על השקעות בישראל" ,נכתב ב"דה מרקר" ).(23.5
זו הסיבה בגינה התארגנה לפתע קבוצה של "עורכי דין
בכירים" )שם קוד לפרקליטי ההון והשלטון( למערכה על
הדמוקרטיה .עבורם ,דמוקרטיה אינה שאלה של זכויות אדם,
מאבק באפליה או בכיבוש .עבורם דמוקרטיה היא "שוק
חופשי" וקפיטליזם פראי; והם מודאגים .הם מודאגים
מ"ארדואניזציה" ומפגיעה אפשרית באינטרסים של בעלי
ההון המקומיים והזרים .הרי הם משרתם של אותם האדונים,
המודאגים אף הם.

כנסת4/
גבולות בדומה לזו שהסתמנה עד לפני רגע .לא יכולנו –
ערכית ופוליטית – להתנגד להפלת הגזען המושחת וגם לא
לשחק לידיו".

סיעת חד"ש-תע"ל
נמנעה בהצבעה על
פיזור הכנסת ה21-
מליאת הכנסת ה 21-אישרה ) (28.5בקריאה ראשונה את
הצעת החוק לפיזורה שהניח ח"כ מיקי זוהר )הליכוד(66 .
חברי כנסת תמכו בהצעת החוק 44 ,התנגדו ושישה חברי סיעת
חד"ש-תע"ל נמנעו .הוועדה המסדרת קבעה מועד אפשרי
לבחירות ב 17-בספטמבר.
סיעת חד"ש-תע"ל ,שחבריה נמנעו כאמור בהצבעה,
מסרה" :לא נשתף פעולה עם הספין של נתניהו במאמציו
להרכיב ממשלת ימין קיצונית" .עם זאת ,הוסיפו חברי הסיעה:
"נהיה שמחים לראות אותו מגיע ברביעי למשכן הנשיא
להודיע על כישלונו .המטרה העיקרית היא לפעול נגד ממשלת
נתניהו ,וזה מה שנמשיך לעשות" .יצוין כי למרות שהתחייבו
לתמוך בהצעה ,חברי הכנסת של בל"ד ,מטאנס שחאדה והיבא
יזבק ,יצאו מהמליאה ולא השתתפו בהצבעה.
ח"כ עופר כסיף )חד"ש( אמר לאחר הצבעה" :לא נרקוד
לצליליו של החשוד בפלילים המנסה להציל את עורו בבחירות
חוזרות ,אך גם לא נגן על קואליציה מסתמנת המבטיחה לחסל
כל אלמנט דמוקרטי במדינה .ויתרנו על תפקיד בהצגה של
גזענים ומושחתים ,ולכן נמנענו מהצבעה על פיזור הכנסת".
לדברי ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש(" ,נמנענו
מלהצביע נגד או בעד הספין של נתניהו והסחטנות שלו .תמיד
נהיה בצד של הפלת כל ממשלת ימין ,במיוחד גזענית וחסרת

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

רה"מ הפלסטיני וחד"ש
מתנגדים לעסקת המאה
נציגי חד"ש בכנסת – איימן עודה ,עאידה תומא-סלימאן,
עופר כסיף ויוסף ג'בארין – נועדו ברמאללה עם ראש
הממשלה הפלסטיני ד"ר מחמד אשתייה .בישיבה השתתף גם
שר האוצר הפלסטיני ד"ר שוקרי בשארה.
חברי הכנסת בירכו את ראש הממשלה אשתייה על מינויו
הטרי לראשות הממשלה ,והציגו את עמדתם לגבי האתגרים
העומדים על הפרק נוכח מדיניות ישראל וארה"ב בסוגייה
הפלסטינית.
ראש הממשלה אשתייה הציג בפני הח״כים את דאגת
הממשלה הפלסטינית מניסיונות טראמפ ונתניהו לחסל את
הסוגייה הפלסטינית באמצעות מה שכינו ״עסקת המאה״
ועיקרי "הסדנה הכלכלית" שיוצגו בוועידת בחריין.
מצדם ,הביעו חברי הכנסת של חד"ש את התנגדותם לכל
יוזמה מדינית שאינה מכבדת את הזכויות של העם הפלסטיני,
והדגישו את התנגדותם ל"עסקת המאה" האמריקאית
שמטרתה חיסול זכותו של העם הפלסטיני לעצמאות ולהגדרה
עצמית .כמו כן ,התייחסו חברי הכנסת לממשלה הישראלית
הבאה ,וציינו שככל הנראה ממשלת נתניהו הקרובה תהא
הימנית והגזענית ביותר ותנסה לממש את שאיפותיה לסיפוח
אדמות פלסטיניות בצורה רחבה.
הח"כים של חד"ש הדגישו את חשיבות הפיוס והאחדות
בין כל נציגי העם הפלסטיני ,ובייחוד בשל האתגרים
המורכבים עמם מתמודדים בני ובנות העם הפלסטיני.

ג'בארין :לדרוזים יש זכות
קבוצתית לפטור מהצבא
ח״כ יוסף ג׳בארין )חד"ש( ביקר בשבוע שעבר )(23.5
בכלא  6אצל סרבן המצפון כמאל יאמן זידאן .עד כה ריצה
כמאל יותר מ 30-יום בבידוד בכלא ,וזאת בשל סירובו ליטול
חלק בצבא הכובש והמדכא את בני עמו .הוא מוחזק בתנאים
של בידוד מתמשך שגורמים לו סבל רב.
זידאן אמר לג׳בארין במהלך הביקור :״כל יום נוסף במעצר
מחזק אותי יותר ,ואני איתן בהחלטתי ובמאבקי נגד הגיוס
הצבאי שנכפה על הצעירים הערבים הדרוזים .אני שייך לעם
הערבי-הפלסטיני ,ואני מסרב לשרת את כיבוש עמי״.
ג׳בארין מסר בתום הביקור :״זכותו של כמאל לא לשרת
בצבא ולהיות חופשי – איננה רק זכות אינדיווידואלית .היא
גם זכות קבוצתית של האזרחים הערבים הדרוזים .זכותם שלא
יכפו עליהם שירות צבאי.
"יש לבטל את חוק שירות החובה שכופה עליהם להיות
חלק ממערכת הכיבוש הצבאית שמדכאת את בני ובנות עמם
הערבי-הפלסטיני .החזקתו של זידאן בבידוד היא בלתי חוקית
בעליל".
יצוין שהשבוע ביקרו את זידאן גם חברי הכנסת איימן עודה
ועופר כסיף )חד"ש(.

במפלגה5/

חברי התנועה בסמינר מחוזי בירושלים ,פברואר ) 2018צילום :בנק"י(

אסיפה שנתית של בנק"י
החודש ) (15.5התקיימה האסיפה השנתית של סניף ברית
הנוער הקומוניסטי הישראלי )בנק"י( בתל אביב .האסיפה
כללה דו"ח פוליטי וארגוני של ועד הסניף היוצא ,ברכות
מהנהגת מק"י וחד"ש במחוז ,וכן דיון בפעילויות הסניף בשנה
האחרונה ובאפיקי הפעילות בשנה הקרובה .בסוף הפגישה
נבחר ועד חדש המונה חמישה חברים.
אסיפה שנתית זו היא הראשונה שקיים הסניף בעשור
האחרון ,והיא נקודת ציון בהתפתחות של סניף הנוער
הקומוניסטי בעיר.
בשנה האחרונה גדל סניף בנק"י בת"א באופן משמעותי
והכפיל את מספר חבריו .גדילה זו היא תוצאה של עבודה
מאורגנת ומתמשכת של חברי הסניף .בין פעילויות הסניף:
הפקה וחלוקה של "קול הנוער" ,עיתונה ההיסטורי של בנק"י
שחזר לראות אור בשנים האחרונות ביוזמת סניף ירושלים;
ארגון דיונים פתוחים לנוער במועדון הגדה השמאלית
בהנחיית פעילים פוליטיים שונים; קיום סמינרים מחוזיים
ומפגשים עם סניפים ערביים מרחבי הארץ; ליווי וחיזוק
פעילויות סניף המפלגה והחזית בת"א וביפו; ועוד.
מהניסיון בשנים האחרונות עולה כי נוסף למשיכת
מתעניינים באמצעות השתתפות במאבקים חברתיים וחלוקת
עיתונים ועלונים ,חלק ניכר מהמצטרפים מגיעים לתובנות
מהפכניות בכוחות עצמם ומחפשים פעילות פוליטית להצטרף
אליה .כלומר ,פעמים רבות הדרך לגייס בני נוער עוברת דרך
הפצת דבר קיומה של תנועת נוער ערבית-יהודית
וסוציאליסטית והאלטרנטיבה אותה היא מציעה ,ולייצר
מסגרות ותאי פעילות אליהם יוכלו בני הנוער הללו להצטרף.
האסיפה השנתית של בנק"י ת"א באה גם על רקע התחזקות
כללית של בנק"י במחוז מרכז בתקופה האחרונה ,עם גדילתו

של סניף ירושלים )שקיים אף הוא אסיפה שנתית השבוע(,
והתחלת התגבשותן של קבוצות במודיעין ,ברמלה וביפו.
אתגר נוסף עמו אנו מתמודדים הוא הרחבת הפעילות בעברית
מעבר לתל אביב ולירושלים.
הקמת סניפים וקבוצות פעילות מחוץ לערים הגדולות הן
עדות לכך שקשה לייצר פעילות ארגונית במקומות חדשים.
אל הסניפים בערים הגדולות ,רבים מהפעילים ומהחברים
הפוטנציאליים מגיעים מהישובים הסמוכים .דבר זה אינו
מתרחש בערים קטנות .ואולם ,מצד שני ,קיים צמא גדול הרבה
יותר לפעילות בערים הללו .בתל אביב ,בחיפה ובירושלים
קיים מגוון של מסגרות ופעילויות פוליטיות בהן צריך
"להתחרות" .כשיוצאים מהעיר הגדולה ,לכל פעילות )גם אם
מדובר "רק" בחוג בית או בקבוצת קריאה( כמות המתעניינים
עשויה להפתיע לטובה.
ובכל זאת ,פעמים רבות אנחנו נותרים עם השאלה הבלתי-
פתורה ,מה עשוי לעניין בני ובנות נוער ומה ימשוך צעירים
לפעילות פוליטית שמאלית .כיום ,הנושאים שבהם ניכרת
המעורבות של בני נוער הם המאבקים האקולוגי והלהט"בי,
ועלינו לקחת בהם חלק משמעותי יותר.
לבנק"י מסורת ארוכה כתנועת הנוער המהפכנית ,העממית
והאינטרנציונליסטית היחידה בארץ ,והיא המשמרת הצעירה
של מק"י וחלק חשוב בתנועה הקומוניסטית בארץ .פרט
לבנק"י ,אין תנועת נוער הפונה לצעירים בני שני העמים
ומציעה מאבק משותף למען שינוי מהשורש של המציאות.
נשמור על כוחה המוביל והפעיל של בנק"י ,על המצפן
הערכי שלה ,על מטרותיה ועל המאבק היהודי-הערבי
המשותף הייחודי לה.

ס"י
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תוצאות הבחירות לפרלמנט האיחוד האירופי:

הימין עולה ,השמאל יורד
האיחוד האירופי אכזב רבים שתלו בו תקוות .הוא מצוי
לכאורה בדעיכה ,אולם בכל זאת מדובר במעוז הכלכלה
הקפיטליסטי השני בגודלו אחרי ארה"ב ,ובמרכיב מרכזי
בסחר העולמי ,במחקר המדעי ובתרבות .למצב באירופה
השפעה מכרעת על הסדר העולמי הקפיטליסטי ועל יציבותו.
הוא משפיע על המוסדות הבינלאומיים )האו"ם ,נאט"ו ,ארגון
הסחר העולמי ,ה G20-וה ,(G7-על החוק הבינלאומי ,ועל
מצב הדמוקרטיה הליברלית וזכויות האדם.
האיחוד קם כמסגרת ניאו-ליברלית המעבירה את הכוח
מידי העמים לידי חברות הענק הרב-לאומיות והמוסדות
הפיננסיים ,אולם החלופה לאיחוד אינה מלבבת .בתקופת
טראמפ ,החלופה היא מדינות מסתגרות ,לאומניות ,דתיות,
גזעניות ,אנטי-ליברליות ואוטוריטריות.
השבוע התקיימו ב 28-מדינות האיחוד בחירות לפרלמנט
האירופי .בחירות אלה מתקיימות אחת לחמש שנים .זכות
ההצבעה ניתנת לכל אזרחי מדינות האיחוד בגיל  17ומעלה.
בפרלמנט  751נציגים והם נבחרים בבחירות יחסיות ארציות
לפי גודל אוכלוסיית מדינות האיחוד.
הפרלמנט ,הגוף היחיד הנבחר ישירות ,הוא חלק מהרשות
המחוקקת ומעין בית תחתון של האיחוד ,בעוד שמועצת
האיחוד )הבית העליון( מורכבת בעיקר משרים בממשלות
מדינות האיחוד .נוסף לכך ,ישנה את נציבות האיחוד שהיא
הרשות המבצעת.
מאז  ,1975שיעור המשתתפים בבחירות לפרלמנט פוחת
בהתמדה .בבחירות הקודמות רק  43%הצביעו .הירידה
הובילה רבים לפקפק בלגיטימיות הדמוקרטית של הפרלמנט.
מגמה זו נעצרה :בבחירות הנוכחיות עלה שיעור ההשתתפות
הממוצע ל ,51%-למרות הבדלים גדולים בשיעור בין
המדינות .יוקרתו של הפרלמנט עולה מפני שמחקיקתו נובעת
חלוקת תקציבי האיחוד .העניין הגובר בפרלמנט מלמד על
עלייה בתפישת הרלוונטיות שלו לגבי בעיות שאינן ניתנות
לפתרון בכל מדינה בנפרד ,דוגמת אקולוגיה ,הגירה וביטחון.
בבחירות משתקף גם מצב המערכת הפוליטית בכל מדינה
ברגע נתון .הפרשנים בבריטניה הדגישו את הצלחת מפלגת
הברקזיט הימנית של נייג'ל פארג' ,שקיבלה קולות רבים יותר
ממפלגות השמרנים והלייבור גם יחד .אך מנגד ,מספר הקולות
למפלגות שהן בעד הישארות באיחוד עולה על מספר הקולות

בלגיה :מפלגת העובדים מתחזקת
מהתוצאות הסופיות בבחירות בבלגיה עולה כי מפלגת
העובדים ,המגדירה עצמה מרקסיסטית-לניניסטית ,היא הכוח
הפוליטי העולה .עוד מצביעות התוצאות על הקושי בהקמת
ממשלה נוכח התחזקות הבדלנים הפלמים מצד אחד ,ועלייה
בכוחו של השמאל אצל הוולונים דוברי הצרפתית.
מפלגת העובדים השיגה  12נבחרים בפרלמנט הפדרלי )עד
עתה היו לה רק שניים( וארבעה בסנאט )בה לא היו לה
נציגים( .היא אף השיגה  11מושבים בפרלמנט של הבירה
בריסל 10 ,חברי פרלמנט במחוז וולוניה וארבעה נוספים
בפרלמנט הפלמי.

התומכים ביציאה ללא הסכם מהאיחוד .הלייבור תחת קורבין
איבד מכוחו בגלל אי-רצונו להציג עמדה חדה לגבי הברקזיט.
בצרפת הצביעו על שגשוג החזית הלאומית הימנית של לה-
פן ועל כישלונו של מקרון .באיטליה השיגה הליגה של מתיאו
סלביני הפופוליסט  34%מהקולות ותפסה את המקום
הראשון .ביוון התמקדו בהפסד של סיריזה ובקריאת ציפראס
לבחירות מקומיות .באוסטריה כבשו השמרנים של סבסטיאן
קורץ את המקום הראשון ,אך ממשלתו נפלה במקביל
בהצבעת אי-אמון .חשובות לא פחות המגמות הפוליטיות
הכלליות שנרשמו.
בפרלמנט האירופי מרכיבים הנבחרים גושים אידיאולוגיים
חוצי-מדינות .הגושים העיקריים בפרלמנט האירופי הם גוש
מפלגות מרכז-ימין השמרניות )גוש זה מנה  182חברים ואיבד
 39מהם( וגוש מפלגות "המרכז-שמאל" )סוציאליסטים
ודמוקרטים( ,שמנה  147נציגים ואיבד  44מתוכם.
לשני גושים אלה יחד היה רוב מוחלט בפרלמנט בעבר.
בבחירות השבוע הם איבדו את הרוב ויזדקקו לברית עם גושים
נוספים כדי להשיבו .הם עשויים לרקום קואליציה עם הירוקים
)שהתחזקו מ 69-מושבים ל (85-והליברלים )שגרפו 151
מנדטים לעומת  109בבחירות הקודמות( .הירוקים התחזקו
בייחוד בצפון אירופה ובקרב צעירים .הם הפכו המפלגה
השנייה בגודלה בגרמניה במקום הסוציאל-דמוקרטים .זו
עדות נוספת לכך ששאלת האקלים הפכה סוגיה מרכזית.
חשש גדול לפני הבחירות היה מפני עלייה חדה בכוחו של
הימין הפופוליסטי והיורוסקפטי .עלייה זו נבלמה בינתיים,
למרות שמפלגות הימין הקשה הגדילו את כוחן מ 20%-ל-
 .25%הימין הקיצוני מאוגד בפרלמנט בגוש הלאומני הכולל
את הליגה באיטליה והחזית הלאומית של לה-פן בצרפת )58
נציגים( ,מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה הימנית המיוצגת
לראשונה ,וגוש המפלגות הפופוליסטיות של נייג'ל פארג'
וחמשת הכוכבים באיטליה ) 54נציגים( .גוש נוסף של מפלגות
ימין יורוסקפטיות כולל את השמרנים והרפורמיסטים שעמו
נמנים השמרנים הבריטיים ,והוא נחלש מעט.
גוש השמאל בפרלמנט איבד  10מתוך  52נציגיו הקודמים.
הגוש כלל את נציגיהן של מפלגת הלינקה הגרמנית ,את
המפלגה הקומוניסטית הצרפתית ,את מפלגת השמאל
האיטלקית ,את המפלגות סיריזה ואחדות עממית ביוון ,את
פודמוס הספרדית ,את מפלגת גוש השמאל הפורטוגלית ,את
מפלגת שין פיין האירית ,את המפלגה הסוציאליסטית
ההולנדית ,את מפלגת השמאל השוודית ,את ברית השמאל
הפינית ,את מפלגת אק"ל בקפריסין ואת המפלגה
הקומוניסטית של בוהמיה ומורביה בצ'כיה.
יצוין כי לראשונה נבחר נציג של מפלגת העובדים הבלגית
לפרלמנט האירופי .הוא יצטרף לגוש השמאל ,וכמוהו צפויים
להצטרף גם נציג מפלגת זכויות האדם ההולנדית .כמו כן,
נבחרו לפרלמנט גם שני נציגי המפלגה הקומוניסטית היוונית,
אך הם לא יכהנו במסגרת סיעת גוש השמאל .למרות זאת ,זו
ירידה חדה.

אבישי ארליך
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"אל-אתיחאד" מציין  75שנה

ב 14-במאי ציינו  75שנה לפרסום הגיליון הראשון של
העיתון "אל-אתיחאד" היוצא לאור בחיפה והמשקף את
עמדותיה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(" .אל-
אתיאחד" )"האיחוד"( הוא היומון היחיד הרואה אור בשפה
הערבית במדינת ישראל ,ובין היומונים הקומוניסטיים
הבודדים במזרח התיכון כולו.
העיתון ראה אור לראשונה כשבועון ב 1944-בהוצאת
הליגה לשחרור לאומי .מאז איחוד הקומוניסטים היהודים
והערבים במסגרת מק"י ב ,1948-הוא ביטאון המפלגה בשפה
הערבית.

ברכה ליומון-האח
מערכת השבועון "זו הדרך" ,ביטאון המפלגה
הקומוניסטית הישראלית )מק"י( בעברית ,שלחה בשבוע
שעבר ברכה ליומון-האח "אל-אתיחאד" ,במלאות  75שנה
לצאתו לאור.
בברכה נכתב" :כאשר ענף העיתונות המודפסת מצוי
במשבר ,בארץ ובעולם ,בולטת ההתמדה וההמשכיות של
'אל-אתיחאד' .העיתון נוסד בתנאים שונים מאוד מהתנאים
כיום ,בתקופה בה הארץ הייתה תחת עול השלטון הקולוניאלי
הבריטי .מאז ועד היום ,משך יותר  75שנה ,מלווה העיתון את
המאבקים הרבים – בתקופות של קשיים ואסונות ,כמו גם
בימים של הצלחות ופריצות דרך – ועושה זאת בלי לגמגם
ובלי להסס".

בעיתון כתבו כמה מהאישים המובילים במק"י ,בהם תופיק
טובי ,מאיר וילנר ,אמיל חביבי ואמיל תומא .גם פעילי מק"י
וחד"ש יוצאי עיראק ,שהגיעו לארץ בשנות ה-
 ,50פרסמו שם רשימות – דוגמת משה
)מוסא( חורי שפרסם טורים משך עשרות
שנים והסופר סמי מיכאל )כיום נשיא האגודה
לזכויות האזרח(.
העיתון כלל מוסף ספרותי בשם "אל-
ג'דיד" )"החדש"( שהפך ירחון והיה אכסניה לסופרים כותבי
ערבית בישראל .כתבו בו גם גדולי הסופרים הפלסטינים.
ב 1953-פרסמו "אל-אתיחאד" והיומון הקומוניסטי "קול
העם" מאמר ראשי בו נכתב כי ממשלת ישראל מחרחרת
מלחמה ו"מספסרת בדם הנוער הישראלי" .שר הפנים דאז
החליט לסגור את שני העיתונים לתקופה של  15יום ,ואלה
עתרו לבג"ץ .בית המשפט ביטל את הצו וקבע כי אין להגביל
את חופש הביטוי של עיתון ,אלא אם כן מדובר בסכנה מידית
לשלום הציבור .החלטה תקדימית זו ביססה את חופש
העיתונות בישראל )"בג"ץ קול העם"(.
עורך העיתון מיום הקמתו היה הסופר והמנהיג הקומוניסטי
אמיל חביבי .ב 1987-החליף אותו הסופר המנוח סאלם
ג'ובראן שבתום כהונתו ב 1992-היה לעורך "אל-ג'דיד" .עם
עורכי העיתון בשנים האחרונות נמנו מזכ"ל מק"י לשעבר,
הסופר מוחמד נפאע ,וח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש(.
במהלך מלחמת לבנון השנייה פגע טיל של החיזבאללה
בבניין המערכת בשכונת ואדי ניסנאס בחיפה .הטיל פגע קשות
במערכת ובארכיון העיתון .המבנה שופץ ברוח תכניתו
המקורית.
חרף קשיים כלכליים מתמשכים ,מערכת "אל-אתיחאד"
השיקה בפברואר האחרון ,במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-
 ,21אתר אינטרנט חדש .האתר הפך במהרה מקור הידיעות
המקוון העיקרי של הכוחות המתקדמים בקרב האוכלוסייה
הערבית בישראל ,וגולשים בו גם אנשי שמאל רבים ברחבי
המזרח התיכון.

כנס בינלאומי:
עיתונות במצור
כנס בינלאומי בנושא חופש העיתונות ייערך בירושלים
ובהרצליה בחודש הקרוב .הכנס ,פרי יוזמה משותפת של
מועדון העיתונאים בירושלים ,ארגון העיתונאים של
ההסתדרות ובית הספר לתקשורת של המרכז הבינתחומי
בהרצליה ,יארח דוברים מהארץ ומחו"ל ויקיים סדנאות
מקצועיות .כותרת הכנס היא "עיתונות במצור".
בכנס ,שייערך ב 10-וב 11-ביוני ,יתארחו סקוט קראפט,
העורך הראשי של "לוס אנג'לס טיימס" ,שירצה על "חופש
העיתונות בעידן טראמפ"; לינדה קיו ,בודקת העובדות של
ה"ניו יורק טיימס" ,שתדבר על חשיבות בדיקת עובדות בעידן
של גישה לעודף אינפורמציה; וג'וני האריס ,מיוצרי סדרת
הרשת "בורדרס" )"גבולות"( שינחה סדנה על "כוחה של
ויזואליות ביצירה עיתונאית".

במאבק

בצה"ל כנהג תובלה .עמו בכלא  6כלוא גם הסרבן
כמאל זידאן )עוד על כך ר' עמ' .(4
בהצהרה שפרסם טרם כניסתו לכלא מסר :״שירתי
בצבא כנהג משאית ,והתפקיד כלל נסיעות רבות
בשטחים הכבושים .כשהתגייסתי חשבתי שהצבא
משרת את האינטרסים של אזרחי ישראל ,אבל
בעקבות השירות בשטחים הבנתי שהצבא אינו משרת
את האינטרסים שלי ושל כלל העובדים הישראלים.
הגעתי למסקנה שאי אפשר לאחוז את החבל בשני
הקצוות".

יו"ר סיעת חד"ש בחיפה
תובע את סגן ראשת העיר
ח"כ תומא-סלימאן בהפגנה בכפר יאסיף )צילום :אל-אתיחאד(

 14עצרות והפגנות נערכו בסוף השבוע האחרון בצמתים
וביישובים ערביים .זאת במחאה על אוזלת ידה של המשטרה
במאבק בפשיעה ובאחזקת הנשק הבלתי-מורשה בקרב
החברה הערבית .המחאות נערכו בהתאם להחלטת ועדת
המעקב העליונה של הציבור הערבי ,שהתכנסה בבאקה אל-
גרבייה לאחר שלושה מקרי רצח בשבוע .המפגינים מחו גם
על מותו של דניאל חלבי ) ,(18שנדקר למוות בקטטה באותו
שבוע .השבוע ) (25.9הפגינו עשרות מול מטה המשטרה ביפו.
מוחמד ברכה ,יו"ר ועדת המעקב ,קרא לאחד שורות
בחברה הערבית במטרה ללחוץ על המשטרה כדי שזו תחריף
את צעדיה בנושא" .כולנו צריכים להיות מגויסים נגד
הפשיעה ,שהיא איום על כולנו" ,אמר" ,לא יכול להיות
שישראל מתגאה שהיא יודעת מה קורה ברחובות טהראן ,אבל
המשטרה לא יודעת מה קורה ביישובים הערביים".
ועדת המעקב מסרה כי בתחילת חודש יוני תצא שיירת כלי
רכב לאורך כביש שש .בסיום המסע יוקם מאהל מחאה מול
משרד ראש הממשלה בירושלים.

יו"ר סיעת חד"ש במועצת העיר חיפה ,רג'א
זעאתרה ,הגיש ) (23.5תביעה נגד סגן ראשת העירייה
דוד עציוני ,חבר מפלגת כולנו ומקורב לשר האוצר
משה כחלון .זעאתרה ,באמצעות עו"ד אמיר פאח'ורי ,הגיש
תובענה לבית משפט השלום בעיר בטענה ללשון הרע ודרש
פיצוי כספי בסך  75,000שקל.
בערב יום השואה פרסם זעאתרה פוסט בפייסבוק תחת
הכותרת "לשחרר את השואה מציפורני הציונות" ועורר סערה.
בתגובה שלח עציוני מכתב לשר הפנים אריה דרעי בבקשה
לפסול את כהונתו של זעאתרה כחבר מועצה .בהמשך שלח
עציוני מכתב ברוח דומה גם לראש הממשלה בנימין נתניהו
והביא אמירות שאותן ייחס לזעאתרה.
זעאתרה זעם על הציטוטים המובאים במכתב ,ומסר כי הם
לא נאמרו מעולם .עו"ד פאח'ורי שלח לעציוני מכתב התראה
בו כתב" :מאז הפרסום המכפיש ,הזדוני והשקרי נאלץ מרשי
להתמודד עם איומים על חייו".

צוות להקמת סניפי
מק"י וחד"ש נוספים
פגישת שנייה של אקטיב
להרחבת הפעילות הארגונית

 30ימי מחבוש נוספים

יום ה' 30 ,במאי ,13:00 ,אחד העם  ,70ת"א

לסרבן המצפון רומן לוין

מועדון קולנוע בגדה השמאלית

הצבא גזר  30ימי מחבוש על סרבן המצפון רומן לוין ,פעיל
בנק"י מבת ים ,שהתייצב השבוע ) (27.5בבקו"ם והצהיר על
סירובו בשלישית .בסופם ירצה לוין  80ימים במצטבר בכלא
הצבאי .לוין ) (19החליט לסרב לאחר שנה וחצי של שירות

דוץ' ,אדון כבשני הגהינום – רית'י פאן
 ,2012צרפת )חמרית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 1 ,ביוני ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
אתר מק"י  , www.maki.org.il :אתר חד"ש www.hadash.org.il :

