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המשטרה אינה קיימת איפה שהיא נדרשת
ומטייחת מחדלים ומקרי אלימות רבים
חוקרי המחלקה לחקירת שוטרים )מח"ש( לא בחנו
לעומק קטעי וידאו שהם עצמם אספו והנוגעים בפגיעה
ביו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
במהלך האירועים באום אל-חיראן; שוטרים שנשאו רובי
ספוג באירוע לא נחקרו; וסרטון שבו נראית נקודת אור
ירוקה )ככל הנראה של כוונת לייזר( על
מצחו של ח"כ עודה רגע לפני שנורה
בכדור ספוג  -לא נבדק .כך טוען דו"ח
של ד"ר אריאל ליבנה ,קרימינולוג
מומחה ,שעליו נסמכת בקשה של
הוועד נגד עינויים לפתוח מחדש את
התיק .הדו"ח ראה אור בשבוע שעבר.
במכתב למח"ש כתב הוועד כי
חקירת מח"ש הייתה "מחדל" ,וטען כי
הירי בעודה היה מכוון ולכן צריך
להיחקר כ"עבירה פלילית חמורה".
בשעות הבוקר המוקדמות של 18
בינואר  ,2017פשטו מאות שוטרים על
הכפר הבלתי-מוכר אום אל-חיראן
בנגב .במהלך הפשיטה ,ירו שוטרים
למוות ביעקוב מוסא אבו אל-קיעאן,
עת יצא מביתו עם חפצים ברכבו .דקות
לאחר שנורה ,ריססו שוטרים בגז את
ח"כ עודה ,יידו לעברו רימוני הלם וירו
כדורי ספוג שפגעו בגבו ובראשו .זאת,
שעה שהוא ופעילים נוספים ניסו להתקרב למקום בו אבו
אל-קיעאן דימם למוות .עודה הגיש תלונה למח"ש בגין
הפגיעה בו ,אולם בספטמבר  2018החליטה מח"ש לסגור
את התיק וקבעה כי "לא ניתן להוכיח שח"כ עודה נפגע
מכדור ספוג" .יצוין שהדו"ח של הוועד נגד עינויים בעקבות
תקיפתו של ח"כ עודה אינו העדות הראשונה על שקרי
המשטרה .בנובמבר  2017נחשף סרטון ,שצולם על ידי צלם
רשת אל ג׳זירה מוראד סעיד ,בו נראה ח"כ עודה מלווה
במספר פעילים ,זמן קצר לאחר שנשמעו בכפר צרורות הירי

שמאוחר יותר התברר כי הרגו את אבו אל-קיעאן .עודה מנסה
להתקרב לאזור הירי כדי להציע עזרה ולבדוק האם יש נפגעים.
בספטמבר אשתקד הודיעה מח"ש על סגירת החקירה
שנפתחה בעקבות תלונה שהגיש עודה בשל "חוסר אשמה".
כמו כן ,בג"ץ הורה השבוע ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר
אביחי מנדלבליט להעמיד לדין את
השוטר שירה למוות בצעיר ח'יר
חמדאן בכפר כנא בשנת .2014
השופטים קבעו כי ההחלטה לסגור
את התיק היתה בלתי-סבירה .לפי
"הארץ" ,הביעו גורמים בפרליקטות
פליאה מההחלטה וטענו כי
"החלטת בג"ץ תחייב עתה להעמיד
לדין כל שוטר שיורה למוות
באזרח".
החודש גם פורסם כי מח"ש
צפויה להעמיד לדין את קצין
המשטרה שירה למוות בדם קר
בסלומון טקה ביוני האחרון.
במחלקה נוטים להאשים את הקצין
ב"גרימת מוות ברשלנות" ,עבירה
שעונשה עד שלוש שנות
מאסר .מותו של טקה ,צעיר יוצא
אתיופיה ,עורר גל מחאה נרחב על
האלימות המשטרתית נגד הקהילה.
גם כאן עולה ריח חריף של טיוח ,שכן הקצין לא הואשם
בהריגה אלא בעבירה בדרגת חומרה פחותה.
שעה שמתרחב המאבק נגד האלימות והפשיעה בחברה
הערבית ונגד אוזלת יד המשטרה )עוד על כך ר' עמודים  4ו8-
בגיליון זה( ,ברור כי משטרת ישראל ואנשיה אינם פועלים
היכן שהם נחוצים ,אך הם מגלים פעלתנות יתר כאשר מדובר
במגע עם אזרחים שומרי חוק ,בייחוד ערבים ושחורים .אבל
אל דאגה להם ,לשוטרים האלימים – מח"ש וממשלת ישראל
מגבות אותם ועומדות מאחוריהם.

תגובות 2/

מכתבים
למערכת

חוזרים לכיכר לזכרו של רבין

דברים בשם אומרם
החתונה הקתולית של הימין והחרדים
"ח"כ איילת שקד התייחסה לעובדה שסירבה לחתום על
הצהרת הנאמנות החדשה של בלוק הימין שיזם ראש
הממשלה' :אין צורך לחתום כל שבוע על מסמך חדש .אני
חושבת שמספיק עם ההחתמות האלה .זוג נשוי לא מאשר את
הכתובה כל פעם מחדש'".
)אתר "חרדים (17.10 ,"10

רוצים תה? קפה? תרגישו בבית
"הנשיא דונלד טראמפ החליט לארח את הפסגה הבאה של
מדינות ג'י 7-ביוני באתר הנופש שלו ,טראמפ נשיונל דוראל,
סמוך למיאמי – כך מסר מיק מולבני ,ראש הסגל של טראמפ
בבית הלבן .ההחלטה עוררה ביקורת מידית לגבי שאלת ניגוד
העניינים של טראמפ בבחירה של אחד מנכסיו לארח אירוע
דיפלומטי של ראשי שבע המדינות המרכזיות .מולבני אמר כי
הנשיא בחר בו משום שפקידי הממשל שבחנו בתי מלון ברחבי
ארה"ב הגיעו למסקנה כי מועדון הגולף של טראמפ הוא 'לאין
ערוך המתקן הפיזי הטוב ביותר לפגישה מסוג זה'".
)"לה מונד"(18.10 ,

במעשיהו שפע של זמן כדי לתרגל את הזיכרון
"הליכודניקים יבינו שלא יכול להיות אחמד טיבי בממשלה,
ואיך קוראים לו ראש הרשימה המשותפת? אני לא זוכר...
עאודה ברשימה ופאודה ברשימה ,וזה לא עובד".
)חיים כץ ,השר שהתפטר בגלל חקירת המשטרה ,ערוץ (19.10 ,13

לפחות הוא עקבי
"יו"ר ההסתדרות לשעבר עופר עיני מגויס בידי הנהלת
'סלקום' לניהול המשא ומתן מול ועד העובדים של החברה.
ההנהלה ,בראשות היו"ר עמי אראל והמנכ"ל ניר שטרן,
סיכמה במהלך החג עם עיני על מתן שירותי ייעוץ במשא ומתן
מול ועד העובדים על תוכנית ההתייעלות בחברה".
)"כלכליסט"(22.10 ,

שמחת תורה באלעד :אין קמח אבל יש תורה
"לפתע החל בשעה  9בבוקר ,רוב בתי התושבים ובתי הכנסת
בעיר אלעד נותקו מחשמל ,לאורך כל היום ועד לצאת החג
ואף בשעות הלילה .הדבר גרם סבל אדיר לתושבים שנשארו
ללא אוכל שהתקלקל .הדבר גרם לקושי להאכיל את התינוקות
ללא מים חמים .החום הרב הקשה על תפקוד תושבי העיר.
הניתוק אירע כתוצאה מתקלה באספקת החשמל לעיר.
בהוראתו של רבה האשכנזי של העיר ,הגאון הרב שלמה זלמן
גרוסמן ,נמנעה כניסתם של עובדי חברת החשמל לעיר
בעיצומו של החג כדי לטפל בתקלה".
)אתר "קול חי"(21.10 ,

מי הילד הכי חמוד של אבא?
"נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר מכתב ברכה לראש
הממשלה בנימין נתניהו לרגל יום הולדתו ה .70-טראמפ כתב:
'אתה אחד מבעלי בריתי הקרובים ואני מצפה להמשך
ההצלחה בעבודתנו המשותפת' .למכתבו המודפס הוסיף
טראמפ בכתב ידו את המילים' :אתה נהדר'".
)"ניו יורק טיימס"(23.10 ,

במוצ"ש הקרוב תיערך בכיכר רבין בתל אביב העצרת
השנתית והמרכזית למען השלום ולזכרו של יצחק רבין,
במלאות  24שנה לרצח הנורא .גם השנה ,העצרת מופקדת
בידי קבוצת הפעילים המפיקה את מרבית עצרות הזיכרון מאז
הירצחו ב .1995-לארגון העצרת התגייסו גורמים ופעילים
אכפתיים ,שנרתמו להפקת האירוע ולסיוע בגיוס תרומות עבור
כיסוי הוצאות .הם עושים זאת בשליחות אישית וציבורית על
מנת להמשיך את מסורת העצרות ,ובייחוד בשנה זו.
לאחר כמה שנים ,בהן התנהל דיון ציבורי ער אשר
לתפקידה ולמקומה של עצרת הזיכרון ,החלטנו כי השנה
תתקיים העצרת תחת הכותרת המקורית מליל הרצח הבלתי-
נשכח ב 4-בנובמבר " :1995כן לשלום ,לא לאלימות!".

חמי סל ,בשם הוועד המארגן

לחזק את ההתנדבות למסיק
ב"זו הדרך" האחרון ) (23.10נכתב על המתנדבים
המסייעים לחקלאים הפלסטינים למסוק את היבול באדמתם,
שהותקפו לאחרונה במוטות ברזל ובאבנים בידי חבורת רעולי
פנים מההתנחלות הסמוכה יצהר .רעולי הפנים ,שהגיעו
כנראה מהישיבה ,גם הציתו את החלקה תוך כדי אותה
מתקפה .שיאו של האירוע היה בתקיפת חברנו ,הרב משה
יהודאי ,חבר הוועד המנהל .הוא נזקק לטיפול רפואי ופונה
לביה״ח מאיר בכפר סבא .הוא שוחרר עם פצעים ושברים.
התקיפה היא נדבך נוסף בשלטון הפחד שמנסים המתנחלים
להשליט בגדה המערבית .הם מאיימים על החקלאים
הפלסטינים ,הם פוגעים ביבול ובמטעים ,מציתים שריפות,
כורתים עצים .זו הסיבה שבגללה הצטרפנו למסיק זה; זו
הסיבה שאנו מקיימים אותו כבר  17שנים; וזו גם הסיבה
שבגינה נמשיך .כן ,נמשיך .לא ניתן לאלימות לקבוע את הטון,
ולקומץ אלים ותוקפני למרר את חיי החקלאים ,ולגרש אותם
מאדמתם .אני קורא לחזק את המסיק המשותף.
דווקא עכשיו ,דווקא היום ,דווקא כדי להראות עד כמה
קריטית הפעולה הזו להראות את פניה האחרים של היהדות,
שדּרָ כֶיהָ ַד ְרכֵי נֹ עַ ם וְ כָל נְתִ יבוֹתֶ יהָ שָׁ לוֹם.
ְ

אבי דבוש ,רבנים למען זכויות אדם

רצון היו"ר או איפכא מסתברא
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין אמר בנאומו בהשבעת הכנסת
כי העם מעוניין באחדות .לדבריו" ,אחדות המשלבת פסילת
ציבורים לעולם לא תהיה אחדות אמיתית"" .אני אומר באופן
חד-משמעי :אחדות שמשולבת בפסילות של מגזרים בישראל,
אחדות שמעורבת בה הַ שחרה של ציבורים שלמים ,לעולם לא
תהיה אחדות אמיתית" ,הכריז.
אך עבור אדלשטיין ,אחדות זו אינה כוללת את הרשימה
המשותפת )הסיעה השלישית בכנסת בה הוא מכהן כיו"ר!(,
ואת תומכיה הערבים והיהודים הרבים.

טלמון סילבר ,לוד
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

חינוך 3/

שיחה עם ד"ר מתן קמינר ,חבר ועד 'אקדמיה לשוויון' ,לרגל
פתיחת שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה

האקדמיה הניאו-ליברלית וסכנותיה
לקראת פתיחת שנה"ל במוסדות להשכלה גבוהה השבוע,
שוחחתי עם מתן קמינר ,ד"ר לאנתרופולוגיה ,פעיל חד"ש
וחבר ועד "אקדמיה לשוויון" ,התארגנות המרצים מהשמאל.

בעשור האחרון מזהירים מבקרים ברחבי העולם,
כולל בישראל ,מפני "מגמות ניאו-ליברליות״
באקדמיה .במה בעצם מדובר?
״ניאו-ליברליזם״ הוא השם המקובל לסוג הקפיטליזם
שאנחנו מכירים בעולם מאז ) 1973ובישראל  -בעיקר מאז
 .(1985הוא מתאפיין בהיפוך המגמות של התקופה שאחרי
מלחמת העולם השנייה ,כמו מעבר להפרטה של משאבים
ומוסדות שהיו בשליטה ציבורית ,ולמדיניות מס ומסחר
העובדת לטובת ההון ומחריפה את אי-השוויון.
בתחום ההשכלה הגבוהה ,מתאפיינת הניאו-ליברליזציה,
בארץ כמו במקומות אחרים ,בפתיחה של מוסדות חינוך
פרטיים ,במתקפה על זכויותיהם של העובדים באקדמיה,
ובניהול של מוסדות – כולל מוסדות שנשארים ציבוריים –
כאילו היו עסקים פרטיים למטרות רווח .ההתפתחות החשובה
ביותר בתחום הזה בישראל הייתה פתיחתן של מכללות .חשוב
לציין שלהתפתחות זו יש גם תוצאות חיוביות ,למשל ההנגשה
של השכלה גבוהה לציבורים שהודרו ממנה ,בעיקר ערבים
ומזרחים .אך במקביל אנו עדים בעשורים האחרונים
להידרדרות חמורה בתנאי העבודה של עובדים אקדמיים,
שמשליכה ישירות על היכולת שלנו לעשות את העבודה שלנו
– להקנות ידע ולחקור ללא משוא פנים.

במה המצב בישראל שונה ,אם בכלל ,מהמצב
במדינות אחרות בעולם?
תלוי לאיזו מדינה משווים .המצב בארצות הברית ,למשל,
מחריד :השכלה הפכה שם לעסק למטרות רווח לכל דבר,
וכיוון שהתואר הראשון עדיין נדרש בשוק העבודה ,מיליוני
צעירים נקלעים לחובות ענק שאין להם אפשרות לפרוע .מכאן
הפופולריות הגדולה של התוכנית של המועמד הדמוקרטי
ברני סנדרס לבטל את חובות הסטודנטים .לעומת זאת,
בארצות מסוימות בצפון אירופה ההשכלה נחשבת עדיין זכות,
הלימודים הם חינמיים ,וזכויותיהם של עובדים אקדמיים
נשמרות .ישראל נמצאת איפשהו באמצע ,כנראה קרוב יותר
לארצות הברית .אבל במדינות כמו ישראל ,טורקיה ,הודו
והונגריה )וגם ארצות הברית ,בעצם( הניאו-ליברליזם מתרכב
עם דיכוי פוליטי ,וזאת תרכובת מסוכנת מאוד .כאשר גם ככה
קשה להשיג ולשמור על משרה אקדמית ,הניסיונות להשתיק
אקדמאים ביקורתיים ולמנוע מהם להביע את דעתם במסגרת
תפקידם אפקטיביים הרבה יותר.

האם יש הבדל בעניין הזה בין הממשלה הנוכחית
ושר החינוך שלה לבין קודמיהם?
מאז שנות השמונים ,הניאו-ליברליזם הוא קונצנזוס
שמאחד את השמאל והימין בישראל )יוצאי דופן במידה
מסוימת הם הכוחות הפוליטיים שמייצגים את הציבורים

העניים במדינה( .תחת נתניהו כשר אוצר וכראש ממשלה,
מגמות אלה הואצו מאוד ,ו"העשור האבוד״ שבו כמעט שלא
התקבלו עובדים חדשים במערכת הציבורית התרחש
בהשראתו .החידושים העיקריים של נפתלי בנט כשר הממונה
על ההשכלה הגבוהה היו ניסיונות להפוך את הצנזורה
הפוליטית לעניין רשמי בעזרת "הקוד האתי״ שלו ,שמוסמס
בסוף ,ולהלבין את מכללת האפרטהייד באריאל באמצעות
הכתרתה כאוניברסיטה בניגוד לדעתן של האוניברסיטאות –
מהלך שנחל הצלחה.
בכל הקשור בתקציבים אקדמיים ,לרבות בשכר ,האחראים
האמיתיים הם אנשי אגף התקציבים באוצר ,ואלה אינם
נבחרים .לכן המדיניות שלהם עקבית מאוד.

מה אפשר לעשות כדי להיאבק בתהליכים
השליליים עליהם הצבעת?
להתאגד ,אבל לא רק במובן הכי צר של המילה .עובדים
באקדמיה מתאגדים כל הזמן ,הן באמצעות ארגונים עצמאיים
והן דרך ״כוח לעובדים״ .התאגדות עובדים היא דבר קריטי
ויהיה נהדר לראות אותה מגיעה גם למגזרים בתוך האקדמיה
שאינם מאוגדים כמו ,למשל ,חלק מעובדי המכללות או עובדי
הניקיון ושאר השירותים הניתנים במיקור חוץ.
עם זאת ,לדעתי אקדמאים שמתאגדים צריכים לשים דגש
חזק יותר בחשיבות הציבורית של מה שהם עושים ולשלב
ידיים עם סטודנטים ועם ציבורים אחרים בחברה .למעסיקים
ולאוצר נוח לפלג אותנו למיני סיווגים ותתי-סיווגים ואז לריב
איתנו על עניינים טכניים ,שאפילו לאקדמאים רבים קשה
לעקוב אחריהם.
אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו ,ליריבינו ולציבור
בכלל ששאלות כמו שכר וביטחון תעסוקתי הן בעצם שאלות
על איזו מין חברה אנחנו רוצים לראות :חברה שבה השכלה
רחבה וביקורתית היא זכות יסוד ,או חברה שבה השכלה
הופכת סחורה ותעסוקה טכנית של העברת מידע.

מהם המאבקים המרכזיים אותם מוביל הארגון
אקדמיה לשוויון?
בתחום מאבקי העובדים ,אנחנו מנסים לתרום לשיפור של
התיאום ושיתוף הפעולה בין ארגוני עובדים קיימים
באקדמיה .חוץ מזה ,יש לנו מגוון רחב של מיזמים שפועלים
במגוון תחומים הקשורים בצדק ובשוויון באקדמיה :למשל
צוות שנאבק בהטרדות מיניות; תא באוניברסיטה העברית
הפועל לסולידריות עם שכונת עיסאוויה; פרויקט ״דור ראשון
באקדמיה״ המספק הכשרה ותמיכה לסטודנטים מרקעים
מוחלשים; ומגוון קשרי סולידריות עם עובדים אקדמיים
בעולם ,למשל בטורקיה.
חשוב לציין כי "אקדמיה לשוויון״ איננה עמותה ,אלא
ארגון חברים הפועל לגמרי בהתנדבות וממומן מדמי חבר .כל
מי שקשור או קשורה בעולם האקדמי ,מוזמנים להצטרף
אלינו.

אסף טלגם

פוליטי 4/

מק"י וחד"ש :ביבי
נכשל הודות לנו
נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין הפקיד ) (23.10את
המנדט להרכבת הממשלה בידי ח"כ בני גנץ )כחול לבן(.
בתגובה פרסמו המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(
והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( גילוי דעת .גילוי
הדעת נפתח כך" :מק"י וחד"ש רואות בכישלונו של נתניהו
להרכיב ממשלה התפתחות חיובית .זאת ,לאחר עשור של
החזקת הימין הקיצוני במושכות השלטון בישראל".
מק"י וחד"ש תרמו תרומה משמעותית לכישלון נתניהו:
"כישלון נתניהו לא היה מתרחש ללא המשקל הפוליטי,
הכמותי והסגולי של הרשימה המשותפת ,של הציבור הערבי
ושל הכוחות המתקדמים בציבור היהודי .גוש הימין ,המונה
 55חברי כנסת ,מבטא רוב יהודי התומך בנתניהו ,ואילו גוש
'המרכז-שמאל' מונה  44ח"כים בלבד .כלומר ,משקלו של
הציבור הערבי היה מכריע במניעת כינון ממשלה נוספת
בראשות בנימין נתניהו".
השתיים גם גינו את מסע ההסתה הגזעני שמנהלים עתה
נתניהו וראשי הימין נגד הרשימה המשותפת ונגד השתתפותה
במשחק הפוליטי .זאת" ,בניסיון לכרסם בלגיטימיות
הפוליטית שלה ולמנוע ממנה להשפיע על גורל הממשלה.
מק"י וחד"ש מזהירות מפני הסתה זו ,שמזכירה את ההסתה
הפרועה כלפי רה"מ לשעבר יצחק רבין בשנות ה ,90-בשל
הסתמכות ממשלתו על קולות האזרחים הערבים – הסתה
שהובילה לרצח ב."1995-
עוד נמסר" :מק"י וחד"ש רואות בהזמנה של גנץ לרשימה
המשותפת סימן חיובי ,תהא תוצאתו אשר תהא ,מבחינת
היותם של נציגי הציבור הערבי והכוחות המתקדמים בקרב
הציבור היהודי שחקן לגיטימי ומשפיע בזירות הפוליטית
והפרלמנטרית .מק"י וחד"ש קוראות לכל מרכיבי הרשימה
המשותפת לשמור על עמדה פוליטית מאוחדת לטובת המאבק
לשלום ,לשוויון ,לדמוקרטיה ולצדק חברתי; הרחק מלהיות
בכיס של גנץ מחד גיסא ,והרחק מבידוד עצמי מאידך גיסא".
כן התייחסו המפלגה והחזית לתחקיר שערך הוועד הציבורי
נגד עינויים לגבי תקרית הירי ביו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ
איימן עודה )ר' שער גיליון זה( ,בכפר אום אל-חיראן בינואר

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
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

" :2017מק"י וחד"ש רואות בחומרה את ממצאי התחקיר של
הוועד הציבורי נגד עינויים .לפיהם ,מח"ש לא חקרה ברצינות
את הירי בכדור ספוג ביו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן
עודה במהלך הריסת הכפר אום אל-חיראן בנגב בינואר .2017
"מק"י וחד"ש רואות במשטרה ובממשלה אחראיות
לשערורייה זו ,ומטילות עליהן את מלוא האחריות למה
שעלול לקרות בעקבות ההסתה של הימין ושל בנימין נתניהו
נגד נבחרי הציבור הערבי בכלל ,ובפרט החבר איימן עודה".

ח"כ עודה ייפגש
עם יו"ר כחול לבן
בהמשך לפניית יו"ר כחול לבן ,ח"כ בני גנץ ,תיערך השבוע
) (31.10פגישה בינו לבין יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן
עודה )חד"ש( .הפגישה תיערך במשרדי כחול לבן בתל אביב
אחה"צ עם שובו לארץ של ח"כ עודה מוועידת ג'יי סטריט.
עודה )חד"ש( הוזמן להשתתף בוועידת השדולה היהודית
המתקדמת ג'יי סטריט הפועלת בארה"ב .הוועידה נפתחה
בסוף השבוע בוושינגטון והשבוע הוא נשא דברים בפני אלפי
נציגים מכל מדינות ארה"ב .עוד הוזמנו לשאת דברים בוועידה
ראש הממשלה לשעבר ,אהוד ברק ,ונציג הרשות הפלסטינית,
ד"ר סאיב עריקאת.
לקראת הפגישה עם גנץ ,כתב ח"כ עודה" :הבטחנו
לבוחרים שלנו לעשות הכל כדי להחליף את נתניהו ואת הימין
הקיצוני .כל האופציות על השולחן כל עוד נראה אלטרנטיבה
של שלום ושוויון".

הרשימה המשותפת :לא
נסתנוור מהבטחות נתניהו
המאבק נושא פירות :ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה
) (29.10את אנשי משרדו להקים צוות בראשותו של מ"מ
מנכ"ל משרד רה"מ ,רונן פרץ ,על מנת לגבש תוכנית לאומית
למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית בתוך  90יום.
הרשימה המשותפת הגיבה להודעת נתניהו והודיעה:
"עוצמת המחאה והזעקות הקולניות הגיעו גם אל ראש
ממשלה ואילצו אותו לצאת מאדישותו .ההחלטה באה אל
מול גל מחאה צודק ועקבי בדרישה אלמנטרית וצודקת לחיים
בביטחון .עם זאת ,איננו מסתנוורים מהבטחות נתניהו ,מבחן
ההבטחות הוא ביישומן".
הרשימה הוסיפה" :טיפול בפשיעה בחברה הערבית מחייב
דו שיח עם הנהגת החברה הערבית :חברי כנסת ,ראשי רשויות
מקומיות ומומחים מהחברה הערבית .לא נקבל הנחתות
מלמעלה .אנחנו מאמינים שהמאבק שלנו חייב להוביל
להחלטת ממשלה ולוועדת חקירה שתבחן לעומק את הכשלים
של הגופים הממונים על ביטחון התושבים.
"איסוף הנשק ומאבק בגורמי הפשיעה הם נדבך חשוב
במאבק בפשיעה – כפי שהבהרנו לשר ארדן בפגישתנו איתו
לפני שבועיים ,והם אינם צריכים להידחות עד לקבלת מסקנות
הצוות".

עובדים 5/

ההסתדרות גירשה את ארגון העיתונאים
מאת אפרים דוידי
המהלך הוצג כ"היפרדות מרצון" :ארגון העיתונאים
הלוחם עזב בשבוע שעבר ) (23.10את ההסתדרות.
בפועל היה זה מהלך כוחני שהוביל היו"ר ארנון בר דוד,
במטרה להוציא את העיתונאים משורות ההסתדרות.
כהרגלה ,עובדת הנהגת ההסתדרות בניגוד לאינטרס
המעמדי .במקום לאחד עובדים ,היא מגרשת אותם
משורותיה .הקמת ארגון העיתונאים היא יוזמה שיצאה
מקבוצת העיתונאים הצעירים באגודת העיתונאים בתל-
אביב שלא היו שביעי רצון מניהול העניינים באגודה.
במרוצת השנים הפכה אגודה זו למועדון גמלאים
והפסיקה לתפקד כאיגוד מקצועי ,ולכן יזמו הצעירים את
ההצטרפות אל ההסתדרות )ר' מסגרת בעמוד זה(.
תהליך דומה מתחולל ברחבי העולם בעשור האחרון:
עיתונאים צעירים מתארגנים בשלל אמצעי התקשורת,
מהעיתונים היומיים הוותיקים ועד לאתרי החדשות
ולרשתות החברתיות המתקדמות .כך הוקמו עשרות
איגודי עיתונאים חדשים ברחבי העולם ,מצפון אמריקה ועד
דרום אפריקה.
האיגודים המקצועיים בארצות אלה מלווים ,מסייעים ואף
מממנים התארגנויות אלה למען השגת מטרות ברורות:
ראשית ,להרחיב את שורותיהם ושנית ,באמצעות חבריהם
החדשים גם להשפיע על דעת הקהל .התארגנותם של
העיתונאים הצעירים בעולם היא תולדה של העמקת הניצול
בענף ,הפגיעות החוזרות והנשנות בחופש הביטוי מצד
המעסיקים ומצד הממשלות וכן צורות העסקה החדשות
בעקבות הכנסתן של טכנולוגיות חדישות בתקשורת ההמונים.
בהוציאה את העיתונאים משורותיה ,מגלה הנהגת
ההסתדרות עקביות ראויה לגנאי .בשבועיים האחרונים
התחוללו התקוממויות עממיות ומעמדיות בשורה של מדינות
בפריפריה הקפיטליסטית ,בהן לבנון ,עיראק ,אקוודור וצ'ילה.
בכל המדינות הללו ,הצטרפו האיגודים למפגינים ואף הכריזו
שביתות כלליות .במחאה החברתית בישראל בקיץ של 2011
התנכרה ההסתדרות למאבק ההמוני ,חרף העובדה שחלק
גדול מהמפגינים היו שכירים וביניהם חברי הסתדרות רבים.
יצוין כי לאחרונה ,ולאחר הבחירות לכנסת ,קרא בר דוד ליו"ר
מפלגתו ,העבודה ,ח"כ עמיר פרץ ,לחבור אל הימין במסגרת
"ממשלת אחדות לאומית".

"בר דוד רצה לסלק אותנו"
"בר דוד פשוט רצה לסלק אותנו" – כך מסר ל"זו הדרך"
אחד מראשי ארגון העיתונאים ,שהיה חבר בצוות שניהל את
המו"מ מול ההסתדרות בחודשים האחרונים .לדבריו" ,הוא
רצה לבטל את התקנים של עובדי הארגון ,לפגוע בעצמאותו
ולמנוע ממנו להגן על העיתונאים" .בהמשך אמר" :ניסינו
להישאר בתוך ההסתדרות .אף ביקשנו את עזרתם של חברים
בסיעות חד"ש ומרצ ובארגוני עובדים נוספים ,שגם הם
סובלים מנחת זרועו של היו"ר ,אבל דבר לא עזר .ההסתדרות
הבהירה לנו שהיא נחושה לחסל את ארגון העיתונאים .אז מה
יכולנו לעשות? הרי סיוע מתוך ההסתדרות לא קיבלנו ,האם
אמורים היינו להמתין עד שלא יהיה ארגון יותר?".
פעיל נוסף בארגון ,חבר הסתדרות ותיק עוד בטרם הוקם
איגוד העיתונאים הוסיף" :שום גורם בתוך ההסתדרות אינו
מסוגל או רוצה להטיל דופי בהתנהגותו המזיקה של היו"ר.

מה העיתונאים אמורים היו לעשות? להשלים עם המצב? הרי
בר דוד שם מקלות בגלגלי הארגון ,וזה לא היה מסוגל לתפקד

במצב שנוצר .כתוצאה מכך ,הוציא יו"ר ההסתדרות במחי יד
אלפי חברים משורותיה".

עיתונאים למען עיתונאים
ארגון העיתונאים הפיץ ביום חמישי ) (24.10אגרת בקרב
חבריו .הארגון הסביר באמצעותה על הקרע שנוצר בינו לבין
ההסתדרות .להלן חלקים מתוך המסמך:
"לאחר כמעט שמונה שנים של עשייה משותפת ,בקרוב
יעזוב ארגון העיתונאים בצורה מוסכמת את ההסתדרות וייצא
לדרך עצמאית .כשארגון העיתונאים הוקם ,בסוף ,2011
הוחלט לעשות זאת במסגרת ההסתדרות – מתוך ההבנה שכדי
להתחיל מאפס מהלך התאגדות כל כך מורכב ומאתגר יש
צורך בגב המשמעותי של ארגון העובדים הגדול במשק.
ההסתדרות נכונה אז להעמיד לרשות ארגון העיתונאים את
המשאבים הנדרשים ,ולא פחות חשוב מכך גם את העצמאות
שהיוותה מבחינתנו תנאי הכרחי למהלך זה .ההסתדרות אכן
עמדה בהתחייבויותיה ,ונתנה גם משאבים ,שהלכו והתרחבו
עם השנים ,וגם עצמאות מוחלטת .כמעט  4,000עיתונאים
הצטרפו לארגון ,הוקמו ועדים בכמעט כל כלי התקשורת
בישראל ונחתמו הסכמים קיבוציים רבים.
"לפני כחצי שנה ,התחלפה צמרת ההסתדרות ואיתה גם
הגישה הניהולית .הדבר הוביל לתמורות פנימיות נרחבות
בהסתדרות בכלל ,ובתוך כך בא לידי ביטוי גם שינוי היחס
כלפי ארגון העיתונאים .שינוי היחס גרר צמצום משמעותי
במשאבים שעמדו לרשות הארגון ,באופן שפגע מאוד ביכולת
שלנו לעמוד במשימות הרבות והמאתגרות שעומדות לפתחנו.
לא פחות חשוב מכך :השינוי העמיד בסכנה מוחשית את
העצמאות שממנה ארגון העיתונאים נהנה במשך שמונה שנות
קיומו שהייתה תנאי בסיסי לשותפות עם ההסתדרות.
"חצי שנה זו התאפיינה בריבוי מתחים בין הארגון
להסתדרות ,בין היתר על רקע מאבק בעקבות הורדת האתר
'דבר ראשון' ערב הבחירות והאופן שבו בוצעו השינויים
באתר לאחר מכן; מחלוקות קשות לגבי אופן הטיפול בתאגיד
השידור הציבורי; וכן העתירה האישית שהגיש יו"ר הארגון
נגד השיטה שבה מועבר תפקיד יו"ר ההסתדרות ללא
בחירות".

בעולם 6/

"לא למשטר העדתי" ,סטודנטים מפגינים במרכז ביירות) 24.10 ,צילום :המפלגה הקומוניסטית הלבנונית(

עדות מביירות על השבוע הראשון למרד החברתי
ראש ממשלת לבנון סעד חרירי התפטר השבוע
בעקבות מה שתיארה המפלגה הקומוניסטית
הלבנונית כ"מאבק עממי והמוני שאין לו תקדים
בתולדות המדינה"" .אוריינט  ,"21האתר הצרפתי
המתמחה בענייני המזרח התיכון ,פרסם בשבוע
שעבר את עדותה של עיתונאית תושבת ביירות,
דוהא שמס ,בתום אותו שבוע .להלן קטעים מתוך
רשימתה.
הפוליטיקאים לא הבינו מאיפה זה הגיע .הם לא תפשו את
אופייה חוצה הגבולות של ההתקוממות ולא קראו נכון את
המפה .לא מדובר רק במס על הווטסאפ ,במיסוי נוסף על
הסיגריות )שהלבנונים צורכים בכמויות גדולות במיוחד(
ואפילו לא בייקור מחירי הדלק .מדובר בדבר מה חדש :זה
ביטוי ברחובות לעשורים של תסכול.
אחד הצעירים בביירות אמר" :האם הם באמת סבורים שאנו
מוחים על מחירי הווטסאפ או הטבק? איפה הם חיים? אנו
מוחים נגדם .אנו רוצים לסלק את המעמד הטפילי השולט
בלבנון .הם-הם האחראים למצוקות שלנו" .חברו הוסיף:
"שיסתלקו מחיינו ,מהנשיא ועד אחרון חברי הפרלמנט.
חלאס ,אנו לא רוצים אותם יותר!" .צעירה שהגיעה מנפת
עכאר הרחוקה אמרה" :אני בוגרת לימודי מנהל עסקים ,וכמו
כל הצעירים אני עובדת בעבודה לא מתגמלת שאין לה שום
קשר להשכלה שרכשתי בעמל רב .אין לנו זכויות בעבודה,
המעסיקים רומסים את כבודנו ואנו נאלצים לעבוד יותר מ10-
שעות ביום .אני לא רוצה להגר ,אני רוצה להישאר במולדתי".
היא פרצה בבכי והוסיפה" :אנו דורשים שיסתלקו ,אבל קודם
כל שישיבו את מה ששדדו מאיתנו".

תומכי החיזבאללה מצטרפים להפגנות
המפגינים ברחבי המדינה מתנגדים נחרצות לתוכניתו של
ראש הממשלה סעד חרירי ,אותה הציג ביומה השלישי של
המחאה .התוכנית כוללת צעדי חירום מידיים בצד רפורמות
ניאו-ליברליות ארוכות טווח .בעקבות נחישות המפגינים,
כמה מהפוליטיקאים הנמנים עם הקואליציה הממשלתית ניסו
להתאים עצמם לרוח החדשה הנושבת ברחובות .וואליד

ג'ונבלאט ,ממנהיגי הדרוזים בלבנון ,למשל ,הכריז על תמיכתו
בדרישות המפגינים; אבל אלה לא שכחו שהוא חלק בלתי
נפרד מהשיטה העדתית המושחתת שקמה לאחר מלחמת
האזרחים .דבריו רק חיזקו את הרושם בקרב האוכלוסייה
שהפוליטיקאים מנותקים מהעם .גם דברי מזכ"ל חיזבאללה,
חסן נסראללה ,הם עדות לכך .בנאום ששודר במהלך אירוע
דתי ,ניסה להשיב לעצמו את השליטה בתומכי תנועתו
שהצטרפו להפגנות .הילת חיזבאללה דעכה בעשור האחרון
בשל קשריה ההדוקים עם נשיא הפרלמנט הנצחי נביה ברי
)המכהן בתפקיד  27שנים ברציפות!( .ברי ,מנהיג תנועת אמל
השיעית ,ומשפחתו ,מואשמים בשחיתות .חיזבאללה ואמל
הפכו חלק בלתי נפרד ממשטר העדתי השנוא.
ומה אמר נסראללה בנאומו? שהמצב הכלכלי הקשה אינו
תולדה של מעשי הממשלה ,בה תנועתו נוטלת חלק ,אלא
"תוצאה של עשרות שנות מחדלן" .הוא דווקא הביע תמיכה
בממשלה שהמפגינים מבקשים להפיל .יצוין כי אנשיו של ברי
תקפו את המפגינים בצור ,בבינת ג'בייל ,בנבטיה ואף בבירה
ביירות .כמו כן ,גירשו המפגינים בבושת פנים גם חבר
פרלמנט מהפלנגות הנוצריות שניסה להצטרף להפגנות.

הפגנות בכל עיר ובכל כפר
המרחב בלבנון מקוטע גיאוגרפית ועדתית ,אבל בהפגנות
הפעם נמחקו כל הגבולות האלה .בתחילת המחאה כולם נהרו
לביירות .בעיר הוקמו מתרסים ומחסומי דרכים ,והדוגמא
התפשטה כמו אש בשדה קוצים ברחבי המדינה .הראשונים
להצטרף היו תושבי טריפולי ,העיר הענייה ביותר .המחאה
הגיעה לעכאר שבצפון וכעבור שעות לצידון שבדרום ,ואז
לבעלבק ולעמק הבקאע .דומה אולי כי היה זה מרד עממי
שמחולליו תכננוהו זמן רב ,ורק המתינו לשעת כושר כדי
לבצעו; אבל לא כך הדבר :בני ובנות כל העדות והאזורים
התאחדו באופן ספונטני ואף אימצו אותן סיסמאות.
בתום השבוע הראשון נותרו כמה סוגיות ללא מענה .ברור
לכולם כי הממשלה מנסה לשחוק את המחאה ,וממתינה
שמאות האלפים יתעייפו .היא עשויה לשלוף מהכובע את שפן
הבחירות המוקדמות ,על בסיס המשטר העדתי ,שתוצאותיהן
ידועות מראש .באמצעותן היא תזכה כביכול בלגיטימציה
פוליטית ...עד המרד הבא.

תרבות 7/

אלי עמיר הוא נער האופניים

עמיר .זכה בפרס ברנר השנה )צילום :ויקימדיה(

מאת נימר נימר
אין זו משימה פשוטה לתהות על קנקנו של הסופר הממולח
אלי עמיר .מדובר באתגר של ממש .ספרו האחרון" ,נער
האופניים" )שראה אור באחרונה בהוצאת עם עובד( ,הוא רומן
היסטוריוגרפי מצוין ,שמתחיל במסופוטמיה )ארם נהריים ,אם
תרצו( ומסתיים בארץ המובטחת .הוא מתאר מסע אלונקות
מפרך מבגדד למעברה בואך כפר אוריאל )"כפר העיוורים"
בלשונו של עמיר(.
עמיר מתעמת עם הממסד הישראלי בראשית דרכה של
המדינה .הוא מבקר את ראש הממשלה דוד בן גוריון )אותו
הוא מכנה גם "מלך היהודים"( ואת "נערי החצר" של השליט
הכל-יכול :שמעון פרס ,יצחק נבון ,טדי קולק ועוד.
הספר מיטיב לתאר פגישות רומנטיות ,סטוצים ו"משחקי
מחבואים" של שני גיבורי הספר המרכזיים ,נורי ומיכל .לשם
נורי בערבית משמעויות קוטביות :מחד גיסא ,נוּר בערבית
משמעו אור; ומאידך גיסא משמעות המילה היא גם צועני,
נווד ,חסר כל אחיזה במציאות.
הבחירה בשמו של נורי איננה מקרית ,והיא מנסה לרמוז
לקיומם של דבר והיפוכו .גם אהובתו ,מיכל ,מתוארת באופן
דומה .היא מתוקה אך גם חמצמצה .מיכל מדומה למיכל מים
אך גם לחבית שמן .חייהם יחד הם ניסיון להיטמע וליצור יחד
צימוד מושלם ,אך הם גם טומנים בחובם הסתרה ,הסוואה,
מחיקה ,עמימות והתחסדות.
אחד מעמודי התווך בספר הוא סיפור המחיקה התרבותית
של היהודים יוצאי הארצות הערביות .עמיר ,הסופר ,מספר
למעשה את סיפור חייו שלו דרך הגיבור נורי .הוא מדגיש את
שמו העיראקי המקורי ,לפני שעוברת – פואד אליאס נאסח בן
סלים ,זכר למסורת הצורפות הוותיקה של משפחתו .שמות
אחיו ואחיותיו עוברתו כצו השעה דאז :נאזם )על שם זמר
עיראקי מפורסם שנשא זמרת עיראקית יהודית בשם סלימה

מוראד( עוברת למשה; סבאח נעשה
יצחק; והאחיות פוזייה ,קלאריס
ואקבאל הפכו עם ההגעה לישראל
שושנה ,אריאלה ורותי.
אחיו ,בן הזקונים של הוריו ,נולד
כבר במעברה .הוא נקרא הרסל )בלשון
הוריו( ,כיוון שהם לא הצליחו לבטא
את שמו "הרצל" .אך מדוע בכלל נקרא
כך? בתקוות שווא ,שמא שם זה יעזור
להם להתאקלם ולזכות בשוויון
הזדמנויות.
נורי ,נער האופניים ,עובד כשליח
במשרד ראש הממשלה .זאת ,לאחר
שאילצוהו הוריו לנטוש את מחנה
הנוער בקיבוץ משמר העמק ,ליד הכפר
הערבי הנטוש אבו שושה.
דרכה של המשפחה היא דרך
הייסורים ,אם תרצו הוויה-דולורוזה
שבה צעד ישו שהתעקש לומר" :מי
שינשקני הוא אשר ימסרני" )כוונתו
הייתה כמובן ליהודה איש קריות( .דרכה של המשפחה
העיראקית היא דרך חתחתים ,תלאות ,מחסומים ,תירוצים,
דחיות ,אפליה ואי-שוויון.
המבטא העיראקי ומבע הפנים "מסגירים" אותם פעם אחר
פעם ,ובמובן מסוים מעמידים אותם למשפט שדה שגזר דינו
ידוע מראש .בתי הספר המקצועיים חינכו את אנשי המעברות
להיות נפחים ,מסגרים ,רתכים ,טייחים ,סבלים וכיוצא באלה.
האב המתוסכל והמאוכזב מסיר מעליו את עול הפרנסה
ומטילו על בנו בכורו נורי .אלא שהאחרון אינו עומד בציפיות,
ומעלה חרס בידיו.
אין ביכולתו של נורי לנצח במאבק נגד הממסד המפאי"ניקי
הפרוטקציוניסטי בראשית דרכה של המדינה .אמו ,יוצאת
חלציה של משפחה עיראקית אצילה ,לוקה בהלם ,מאבדת
צלם אנוש ,ואינה מצליחה ללכת בתלם .גודל אכזבת
המשפחה מ"הארץ המובטחת" הופך את החוויה מגן עדן עלי
אדמות )כפי שציפתה( לגיהינום של ממש.
עונות הקציר ,הבציר ,האסיף ,הקטיף ,הארית ,הגדיד,
המסיק ,הדיש ,הזריעה והנטיעה העלו אך ורק פרות דקות
ורעבות .הוא מתאר שבע שנות בצורת שחונות ,וזאת לאחר
שנות שובע ושפע בבגדד.
מפח הנפש הגדול של אלי/נורי ושל משפחתו שזור
באינספור ציטוטים במהלך הספר ,בייחוד של ההורים למודי
האכזבות )למשל" :יהודי עיראקי אומר כאן :כוס אמא של
אמא שלכם ומדינתכם"" ,אנו חללי מהפכת הציונות",
"השיכון מזכיר לי מגורי עניים בבית הקברות בבגדד"" ,עתה
אנו בגיהינום ולא בארץ זבת חלב ודבש"(.
עמיר ,בספרו המומלץ ,אף מבקש להתמודד עם
הסטריאוטיפים שעיצבו במידה רבה את חייו ושל בני גילו
)"כורדי ראש אבן"" ,עיראקי פיג'מה"" ,רומני גנב"" ,מרוקאי
סכין"" ,פרסי קמצן" וכן הלאה( .הוא גם מבקש ומנסה
להתמודד באומץ עם סוגיות חברתיות ופוליטיות נוספות,
דוגמת המחיקה התרבותית של השפה הערבית בישראל בכלל
ופרעות הפרהוד ביהודי עיראק.

במאבק

 20ימי מחבוש לסרבנית
המצפון יסמין ריצ'י-יהב
סרבנית המצפון יסמין ריצ'י-יהב ) ,18מבשרת ציון(
התייצבה בשבוע שעבר ) (23.10בבקו"ם בתל השומר
והצהירה על סירובה להתגייס .נגזרו עליה  20ימי מחבוש
נוספים ,שבסופם תרצה במצטבר  54ימים בכלא הצבאי.
ריצ'י-יהב ,אותה מלווה רשת מסרבות ,מסרה" :כולנו
חווינו ילדות שהוכתמה בלחימה ובשנאה .אני מאמינה שיש
דרך נוספת להתמודד עם המציאות המורכבת ,והיא דורשת
דיון על אלטרנטיבות ,כבוד הדדי ורצון לשינוי.
"אני מאמינה שהאחריות לקדם את השינוי נופלת על הדור
הצעיר בישראל .אני מקווה שהסירוב שלי יתרום למאבק
לבניית עתיד בטוח יותר למדינה ,שיעורר גאווה ויאופיין
בסובלנות ובחמלה".
תושב כפר יאסיף כבן  40נעצר השבוע בחשד לירי על ביתו
של ראש המועצה ,עו"ד שאדי שווירי )חד"ש( .שווירי )ר'
צילום( ומשפחתו שהו בעת התקרית בחתונה ואיש לא נפגע.
זו התקרית האלימה החמישית המופנית נגד בכירים ברשויות
מקומיות ערביות בשבועיים האחרונים .בהמשך אותה יממה,
חסמו מאות את כביש  70במחאה .ההפגנה נערכה ביוזמת
ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי.
לדברי ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( ,עומדים מאחורי המעשים גורמים עבריינים
החותרים "להשתלט על המשאבים ומוקדי קבלת ההחלטות"
וזאת "באמצעות הפחדת נבחרי הציבור שלא נכנעים " .היא
הוסיפה" :המשטרה עדיין מנומנמת ואדישה מול איום זה
שעלול להיגמר באסון .תתעוררו ותתחילו להילחם .העבריינים
לא יפרשו מהעסק ,כפי שלא ימסרו את הנשק רק כי נבקש".
בתוך כך ,בשבוע שעבר נרצח תייסיר סאלם אלפאר )(36
בעכו .אלפאר הוא קורבן הרצח ה 77-במספר השנה בחברה
הערבית ,והרביעי במספר בעכו בשנה האחרונה .בתגובה,
צעדו מאות מתושבי עכו במחאה והפגינו מול תחנת המשטרה
בעיר .המפגינים ,לבושים שחור ואוחזים בנרות זיכרון ,קראו:
"עכו החליטה להדליק נר במקום לקלל את החושך" ו"ארדן
תתפטר ,דמנו אינו הפקר".

פורום העובדים של חד"ש תל אביב ויפו

מפגש פעילים לדיון על המשך
המערכה נגד תאונות העבודה
יום ד' 6 ,בנובמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

מתרחב המאבק לשחרור
העצירה היבה אל-לבאדי
קמפיין רחב תובע את שחרורה של היבא אל-לבאדי ),(32
פלסטינית אזרחית ירדן המוחזקת בישראל ללא משפט מאז
אוגוסט והשובתת רעב למעלה מחודש .פרטים נוספים על
מעצרה פורסמו בגיליון "זו הדרך"  ,41שראה בשבוע שעבר
) .(23.10השבוע הפגינו עשרות סמוך לבית הכלא עופר ,שם
מוחזקת אל-לבאדי .ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש,
הרשימה המשותפת( נטלה חלק בהפגנה .מפקדי הכלא לא
אפשרו לה להיכנס לדיון בעניין הארכת מעצרה המינהלי של
אל-לבאדי.
החל בבוקר יום א' השבוע ,ובמשך  30שעות ,קיימו פעילות
למען שחרורה מיצג מחאה בכיכר הבימה שבתל אביב .קודם
לכן ,בסוף השבוע האחרון ,החל גם קמפיין רשת בעברית ,שבו
פורסמה תמונתה של אל-לבדי עם הכיתוב "שמעת עליי?".
עמוד הפייסבוק המספק מידע בעברית על מעצרה ועל המאבק
לשחרורה צבר רבבות חשיפות ומאות שיתופים מאז שנפתח.
כאות מחאה ,החזירה ירדן השבוע את שגרירה בישראל
לעמאן ודרשה את שחרור אל-לבאדי ואזרח ירדני נוסף
המוחזק במעצר מינהלי בישראל.

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
הזמנים שלנו  -קרלוס ריגאדס
 ,2018מקסיקו )ספרדית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 2 ,בנובמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א
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