שלום רב,

אני כותבת לך באחד הימים הקשים ביותר שחווינו בארץ בשנים האחרונות ,אם
לא הקשה ביותר 11 .נרצחים בתוך שבוע  אין דרך לעכל את זה ואין אפשרות
לקבל את זה .מותו של רס"מ אמיר ח'ורי ז"ל שבגבורה רבה הצליח למנוע פגיעה
נוספת בחיי אדם ,ושילם על כך בחייו מזכיר לכולנו שהאיבה אינה בין יהודים
לערבים ,היא בין מתנגדי הטרור לבין המצדדים בו.
בטרור יש להלחם באמצעים נחושים ומידתיים .ובתוך זה ,אסור לנו לקבל את
הריקוד על הדם שכבר התחיל .שיח מסית ומפלג נשמע מכל עבר ויש להניח
שנרגיש את אותותיו בקרוב .עלינו להגן על הערכים שאנחנו מאמינים בהם,
לשמור על מרקם החיים המורכב כאן ולהמשיך לחתור לסיום שליטתנו על
מיליונים בשטחים הכבושים.
בחודש שחלף ,ניצבנו כתמיד בחזית מאבקים שונים לשוויון וזכויות אדם .הנה
סיכום של מה שעשינו:

קליטת פליטים מאוקראינה :הצעה למתווה שמבוסס על
חמלה
ניסחנו נייר עמדה למתווה קליטת פליטים מאוקראינה ,ובו הצעה לבסס את
הקליטה על חמלה ואנושיות ולא מספרים ומכסות  .מדי יום אנחנו נחשפים
לסיפורים מצמררים  כמו קטינים אוקראינים שמתנהלים מול רשויות המדינה ללא
אפוטרופוס ,או שהייה של משפחה במתקן כלואים .במדיניות שלה כלפי
הפליטים ,במיוחד הלא יהודים שביניהם  ישראל לא עומדת באמנת הפליטים
שעליה היא חתומה ובכללי מוסר בסיסיים של חמלה ורצון טוב.
את המתווה החלופי המוצע ,שניסחה עבורנו ד"ר טלי קריצמןאמיר הצגנו
בישיבה של ועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ ואליד טהא )רע"מ( ,שיזמו
ח"כ גבי לסקי )מרצ( וח"כ רון כץ )יש עתיד( .בישיבה אמרתי כי "העקרון המנחה
צריך להיות הסתכלות הומניטרית לקבלת האנשים שמגיעים לכאן .יש להם
שונות ,דרישות וצרכים אחרים ,אנחנו מציעים לנהוג בהם ברגישות .לקחת
בחשבון מגדר ,גיל ,מצב בריאותי וצרכים ונגישות".

שונות ,דרישות וצרכים אחרים ,אנחנו מציעים לנהוג בהם ברגישות .לקחת
בחשבון מגדר ,גיל ,מצב בריאותי וצרכים ונגישות".
לחצו על התמונה לצפייה בדבריי המלאים:

סיכום הדיון בוועדת הפנים של הכנסת
נייר העמדה של זולת" :קליטת הפליטים מאוקראינה :מתווה הממשלה לא
חוקי ולא מוסרי"
"לעולם לא עוד  זה רק כשמדובר ביהודים?"  נשיאת זולת זהבה גלאון,
הארץ
"המדיניות כלפי פליטים היא ערלת לב"  נשיאת זולת זהבה גלאון ,גלי צה"ל

ועדת החקירה לצוללות :המאבק לשקיפות הצליח!
הישג אדיר לזכות הציבור לדעת ולמאבק של זולת :ועדת החקירה הממלכתית
לפרשת רכש הצוללות וכלי השיט תתקיים בדלתיים פתוחות!
ועדת החוץ והבטחון של הכנסת קיבלה את המלצת זולת וגופים נוספים;
והתקבלה פה אחד החלטה לפתוח את הדיונים לציבור .בכך מגיע לסיומו
המוצלח מאבק עיקש שניהלנו לצד ארגוני חברה אזרחית נוספים ,למען שקיפות
ואמון הציבור בתהליך.
סיכום הדיון בוועדת החוץ והבטחון של הכנסת
נייר המדיניות של זולת" :הבטחת שקיפות  פתיחת דיוני ועדה ובדיקה לעיני
ציבור"
"זרימת מידע היא תנאי שבלעדיו לא ניתן לגבש דעות במשטר דמוקרטי" 
מאמר ב"עין השביעית" מאת נשיאת זולת ,זהבה גלאון

נשיאת זולת ,זהבה גלאון ,בארוע ב"סיפור פשוט"
לכבוד השקת התרגום העברי לספר "הימין הקיצוני החדש" מאת תאודור ו'

נשיאת זולת ,זהבה גלאון ,בארוע ב"סיפור פשוט"
לכבוד השקת התרגום העברי לספר "הימין הקיצוני החדש" מאת תאודור ו'
אדורנו )מגרמנית :ניב סבריאגו( ,הוזמנה נשיאת זולת זהבה גלאון לרב שיח
בנוגע לרלוונטיות של הטקסט ,שחזה תמורות רבות כבר ב .1967הארוע
התקיים בחנות הספרים "סיפור פשוט" ,בהשתתפות מכון ון ליר ,קרן היינריך בל
והוצאת "קו אדום" של הקיבוץ המאוחד .במקום נכחו אורחים רבים ועשרות
נוספים הצטרפו בזום.
זהבה גלאון אמרה כי "יש כאן ימין שהוא אינו שמרני ,הוא מהפכני והמטרה שלו
היא להשתמש בחוקים ותקנות כדי להפיל את הדמוקרטיה הישראלית ולהקים
תחתה מדינה ליהודים בלבד".
לחצו על התמונה ,לדברים המלאים של זהבה גלאון:

פספסתם? מעוניינים לשמוע עוד מזהבה גלאון? השבוע הארגון "ארץ
חדשה" מארח פאנל בהשתתפותה ,בו יקחו חלק גם יו"ר הרשימה המשותפת
ח"כ איימן עודה ,ח"כ מוסי רז ,הסוציולוג אמיר פאח'ורי והעיתונאי מירון
רפופורט .נושא הפאנל" :כן ,שתי מדינות ,אבל איך?" והוא יתקיים בזום ,ב5.4
בשעה  .20:30להרשמה ,לחצו כאן.

המערכה על חוק האזרחות
חוק האזרחות החדש נכנס לצערנו החודש לספר החוקים של ישראל .אך לא
בלי מאבק מצידנו ומחברים לדרך .ליווינו את חברי הכנסת שהתנגדו לחוק בכל
ההסתייגויות שהם הגישו ,תמכנו בהם והבאנו לידיעת הציבור את כל האמת על
המציאות הגזענית של חוק האזרחות החדש.
יש לקוות כי עתירות שהוגשו לבית המשפט העליון יביאו לביטול החוק הגזעני,
אנחנו נתמוך בכל יוזמה כזו.
מכתב משותף עם ארגוני נשים לחברי ועדת החוץ של הכנסת :חוק האזרחות
פוגע בעיקר בנשים
"הכוונה האמיתית של חוק האזרחות"  חברת הוועד המנהל של זולת ,ד"ר
מהא כרכבי סבאח ,הארץ

"הכוונה האמיתית של חוק האזרחות"  חברת הוועד המנהל של זולת ,ד"ר
מהא כרכבי סבאח ,הארץ

עוד על זולת בתקשורת
"הבעיה אינה במהות :למה הפמיניזם כל כך מטריד גברים"  מנכ"לית זולת
עינת עובדיה ,ישראל היום
"ערוץ השנאה המבעבעת"  נשיאת זולת זהבה גלאון ,הארץ
"כבוד האדם וחירותו :המהפכה שלא הושלמה"  ד"ר אדם שנער ,ישראל
היום

אנחנו צריכים אתכן ואתכם כדי להמשיך
לא היינו כאן בלי התמיכה שלכם ברשתות ,בכנסים ובמפגשים .הרוח הגבית
שאתם נותנים לזולת מאפשרת לנו להשפיע על מקבלי ההחלטות ועכשיו הזמן
לעזור לנו בכל הכוח .תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך ולקצור הישגים.

שלכן ושלכם,
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת לשוויון וזכויות אדם

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











