
  
  

  

  
 זיכרונות ובלקחים בכלי התקשורת בארץ דשו לאחרונה    
רבים . אשר פרצה ביום כיפור, 1973מלחמת אוקטובר מ

 אשר –כי את המלחמה ,  שנה אחרי40, מסכימים כיום
 ניתן –סורים ומצרים , גבתה את חייהם של אלפי ישראלים

, לו ממשלת ישראל הייתה מגלה תבונה מדינית, היה למנוע
ומתן על גורל השטחים אותם -תרת להצעות לנהל משאונע

 וקצרת הרואי האטומההתפיסה אך . 1967כבשה ביוני 
ראתה בכוח הזרוע את , ששררה אז בחוגי השלטון בישראל

  .ברירת המחדל לפתרון בעיות מדיניות
  
  

כי תפיסה זו ממשיכה להנחות גם את הממשלה ,     נראה
. והלאהאשר תבונה מדינית ממנה , הנוכחית

, בערפל שמכסה את המזרח התיכון"
עלינו להבין שאנו צריכים לסמוך רק על 

 –" ולבנות צבא שירתיע כל אויב, עצמנו
. יעלוןיעלוןיעלוןיעלון) ) ) ) בוגיבוגיבוגיבוגי((((משה משה משה משה , אמר שר הביטחון

הדברים נאמרו בעצרת לזכר חללי 
, יום קודם לכן). 11.9(השריון בלטרון 

אמר יעלון בטקס סיום קורס חובלים 
בסופו של : "יפהבבסיס חיל הים בח

על כוחנו , עלינו לסמוך על עצמנו, יום
  ".ועל יכולת ההרתעה שלנו

  

 נכח גם ראש הממשלה טקס    באותו 
בהתייחסו , אשר אמר, בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהו

כי ,  על אדמת סוריהמתמשך העימות הדמיםל
בימים אלה תקף אולי יותר מתמיד הכלל שמנחה "

ו ועלי, אותי בעיקר פעילותי כראש ממשלה
מי , אם אין לנו? מי לי, אם אין אני לי: אני מקפיד מאוד

  ".אנו לנו? לנו
  
  

אשר הושמע ערב יום ,     קו הסברה מתוזמר ומתוזמן זה
הכיפור ובתקופה בה נידונים בתקשורת לקחי מלחמת 

במקום .  נועד להלך אימים על הציבור בישראל– 1973
 ;דקומתן עם הפלסטינים על בסיס צו-למצות את המשא
 צבאיות ומהפרת ריבונותן של פעולותבמקום לחדול מ

 – במקום לעצור את מרוץ החימוש; מדינות שכנות
  .מצדה חדשהכחרב ה על לחיות לעדמציעים נתניהו ויעלון 

  
  
  

.  אין לה על מה להתבסס–    היוהרה שבדברים אלה 
 –הברית -מדינת ישראל תלויה תלות עמוקה בארצות

.  מבחינה צבאיתבעיקרו, ליתכלכ, מבחינה פוליטית
ב העניקה לישראל מטריה "כי ארה, לאחרונה פורסם

אסטרטגית בכל ארבע התקיפות שביצע חיל האוויר הישראלי 
 1973כי במלחמת ,  פורסםזה מכבר. בסוריה בשנה החולפת

ל לעבור ממגננה להתקפה רק הודות " צהי בידעלה, עצמה
  .הברית-צותלרכבת אווירית של ציוד צבאי מאר

לא היה זה הדבר המקומם היחיד שאמר נתניהו אולם     
עכשיו צריך " הוא אמר כי שאר דבריובין . באותו נאום

האומנם ". להבטיח שהמשטר הסורי יפורק מהנשק הכימי
להטיף לארצות  כדי שתוכל ,ידיה של מדינת ישראל נקיות

  ? אחרות להתפרק מנשק להשמדה המונית
ם כבר חתמו " המדינות החברות באו196 מתוך 190    

ייצור ושימוש בנשק , סור פיתוחואישררו את האמנה לאי
ישראל נותרה אחת הבודדות שטרם מדינת ך א .כימי

חות של ארגוני " לפי דו. אמנה בינלאומית זוואישרר
" עופרת יצוקה"במהלך מבצע , זכויות אדם בינלאומיים

 שהוא –עשתה ישראל שימוש בזרחן לבן 
. צעי לחימה כימי האסור בשימושאמ

ישראל הייתה המדינה הראשונה במזרח 
והיא אחת , התיכון לפתח נשק גרעיני

מארבע מדינות בעולם אשר מעולם לא 
. הפצת נשק גרעיני- חתמו על האמנה לאי

 גם מצבורים של נשק ברשות ישראל
  .ביולוגי

הצביעות של ממשלת ישראל זועקת ,     לכן
ור כי לישראל שמורה נתניהו סב: לשמיים

הזכות להתחמש בכל סוגי הנשק להשמדה 
, ולסרב לחתום על אמנות בינלאומיות, המונית

 דוגמת סוריה –אולם מדינות אחרות באזור 
  . מחויבות להתפרק מנשק זה ומהיכולת לייצרו–ואיראן 

    טובתם של כלל עמי האזור מחייבת מזרח תיכון חופשי 
הצטרפותה באופן רשמי . ניתמכל סוגי הנשק להשמדה המו

וההסכם שהושג , של סוריה לאמנה למניעת הפצת נשק כימי
ב ורוסיה בדבר פירוק הנשק "בין שרי החוץ של ארהנבה 'בז

 הם צעדים חשובים בדרך –הכימי המצוי בידי סוריה 
  . להפיכת המזרח התיכון למקום בטוח יותר

 גם האם תחתום: הכדור נמצא במגרש של ישראל, כעת    
ותתפרק מהנשק להשמדה , היא על האמנות הבינלאומיות

.  התשובה ברורה–עבור נתניהו ויעלון ? המונית המצוי בידה
אך עבור אותם אזרחים בישראל אשר אינם מוכנים לגור 

עכשיו  –במצדה גרעינית וכימית ששניים אלה בונים עבורנו 
  .תבוע ישראל חופשית מנשק להשמדה המוניתהזמן ל
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
        
        
        
        
        
        
        
        

  ללא שובתים וללא עניים
 ומצד שני בעד חופש תגובה ,אני בעד חופש השביתה"

שיוכלו לפטר כל מי ששובת ולמרוח אותו בזפת  –מוחלט 
בישראל מדברים הרבה על מדד ... ולגלגל אותו בנוצות

משפחה ענייה מוגדרת כמשפחה שהכנסתה הפנויה . העוני
אבל אין לזה שום קשר .  ההכנסה החציוניתהיא פחות מחצי

אם ניקח מדינה שבה כל המשפחות מרוויחות שקל . לעוני
  ."נראה שאין במדינה הזו עני אחד, אחד בשנה

  )23.8, "דה מרקר", חוקר מדע המדינה, אברהם דיסקין' פרופ(
  
  
  

  שאלה תמה
מישהו מוכן להסביר לי איך בארץ הנאורה והמודרנית "

כך שנותנים , יות האדם עומדות מעל לכל ערךשבה זכו, שלנו
 אלף נתיני מדינות זרות להישאר בארץ שאינה 60למעל 

בה ... שלהם ולגרום לקריסה החברתית של שכונות חלשות
לרוצחים לשוב לאדמותיהם רק על מנת ' שיבה'ניתנת זכות 

מישהו מוכן להסביר לי לאן , להתחיל בשיח של שלום
ו כאשר מדובר באיש שומר תורה נעלמות זכויות האדם הלל

  ".?ומצוות הגר בשטחי יהודה ושומרון
  )21.8, פייסבוק, הבית היהודי, כ איילת שקד"ח(

  
  

  קפיטליזם וחופש העיתונות
עצם הטענה לקיומה של עיתונות חופשית היא טענה "

מתנהל במתחם ... שהרי ידוע שהשיח הציבורי, מיתממת
פרטיים של -יםידי אינטרסים כלכלי-פרטי הנשלט על

עיתונות , בהגדרה, העיתונות הפרטית היא אפוא... בעליו
, פי השקפת עולם-זו עיתונות המונחית על. שאינה חופשית

נדה כלכלית ופוליטית ואינטרסים כספיים פרטיים של 'אג
  ."פי שיקולי רווח ושיקולי יעילות שלהם-על, בעליה

  , "מעריב"עיתון לשעבר הבעלים של , נוחי דנקנרהטייקון (

  )11.9, "העין השביעית"
  
  

  פיצול אישיות
. ברור שיש לנו הפרדה בין המקצוע לבין האידיאולוגיה"

ובערב כותב , אתה משרת כוחות שאתה לא מאמין בהם
  ".פוסטים נגדם

  )15.8, "הארץ", הסופר ניר ברעם(
  

  

   אנחנו יכולים,כן
בשלוש השנים האחרונות זינקו רווחי התאגידים כשיעור "
בעוד הכנסות העובדים משכר דעכו , ג לשיא היסטורי"התממ

ב נמוכים בהרבה "המסים שמשלמים התאגידים בארה. לשפל
  ".מהממוצע ההיסטורי

  )10.8, "ניו יורק טיימס", הפרשן הכלכלי פלויד נוריס(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  

  ?מי מפחד מהפליטים הפלסטינים
סם בקרוב את עתידה לפר, הבריטית'     הוצאת ראוטלדג

ר יעקב "דמאת החוקר , "סוגיית הפליטים הפלסטינים"הספר 
פרסם טובי במאמר , את עיקרי רעיונותיו המובעים שם. טובי
  ). 11.9, "הארץ" ("מישהו יצטרך לוותר"בשם דעה 

מיד לאחר , במאמר הזכיר כי מדינת ישראל הסכימה    
, הפליטים פלסטינים לתחומ 65,000לקלוט , 1948מלחמת 

עוד הזכיר את ועידת השלום . במסגרת הסכם שלום כולל
שם הביעה ,  בעיירה לוזאן שבשוויץ1949- שהתקיימה ב

  . פליטים פלסטינים100,000ישראל נכונות לקלוט 
לאחר חתימת הסכם אוסלו בין ,     לפני עשרים שנה בדיוק

התחייבה ישראל כי שאלת הפליטים , ף"ישראל לבין אש
חלק ממנהיגיה . ע שייחתם בין הצדדיםתיכלל בהסכם הקב

 פליטים 40,000הביעו נכונות להעניק פיצויים ולקלוט עד 
  .מסיבות הומאניטריות או למטרות איחוד משפחות

ביטאו ,  שנות קיום המדינה65נראה כי משך , זאתנוכח     
 ימת ומוגבלת לקלוט פליטיםנכונות מסוממשלות שונות 

  .  הם אפשריים וברי ביצועהפתרונות, ואומנם .פלסטינים
פלסטינים ביישובים חדשים שייבנו ניתן לקלוט פליטים     

אשר כיום יש ביניהם כאלה העומדים , במקומות אותם עזבו
או , ל"חלק משרידי יישובים אלה כוסו ביערות קק. שוממים

, נוסף על כך. שוכנים בשדותיהם של ישובים יהודיים סמוכים
, שים עבור אוכלוסיית הפליטיםניתן להקים יישובים חד

ובכל זאת בסיוע מימון בינלאומי , למשל בנגב או בגליל
על מנת למזער את , תוך תכנון ויישום מוקפדים, ובהדרגתיות

  .עוולות העבר ומבלי לייצר עוולות חדשים
  

  יפו-אביב-תל, דן יהב
  

  
  
  

  

  משחקי מלחמה
מה ארצות הברית מלחכאשר יזמה , 2003-ב? עולם הפוך    

בבריטניה ממשלת שמאל כיהנה ,  בעיראק ונפשעתמיותרת
ראש ממשלת , למרות זאת. ממשלת ימיןכיהנה ובצרפת 

ואילו נשיא , לעיראק תמך בפלישה ,בליירטוני , בריטניה דאז
  . התנגד – שיראקאק 'ז, צרפת

 ובצרפת, בבריטניה שולט הימין: התהפכו היוצרות, כיום    
מדת שתי הממשלות לגבי ומה ע. מכהנת ממשלת שמאל
פרנסואה , נשיא צרפת? ב נגד סוריה"המלחמה שמכינה ארה

, תומך נלהב במתקפה כזו, מהמפלגה הסוציאליסטית, הולנד
 נגד – בו יש לימין רוב –הכריע הפרלמנט , ואילו בבריטניה

  ...השתתפות במלחמה
בין אם במלחמה , ב"ברית יציב של ארה-    מי נותר בעל

. כמובן, ממשלת ישראל? אם במלחמה בסוריהבעיראק ובין 
נרתם ) ק"איפא(הלובי הישראלי בקונגרס האמריקאי 

על , בהתלהבות להפעיל לחץ על חברי הסנאט ובית הנבחרים
האם הובאה בחשבון . מנת שאלה יתנו אור ירוק למתקפה

ק לעידוד "שהתגייסות פומבית כזו של איפא, העובדה
, ב מתנגד לה" בארהאשר מרבית הציבור, מלחמת שווא

  ? וגם ליהודים באשר הם, מוציאה שם רע לישראל
אם את שאלת , אובמה    ואולי פשוט יותר היה עבור הנשיא 

לא בבית הנבחרים או היה מביא להצבעה המלחמה בסוריה 
  ?כנסת ישראלבאלא ישירות , בסנאט

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי



  

 3 /דמוקרטיה
 

  

 זיכה בית משפט השלוםאחרונה ל    
 אשר , פעילי שלום14 אביב-בתל

בינואר  , הגיעו בשעת בוקר מוקדמת
. לבסיס חיל האוויר בשדה דב ,2009

, חסמו את כביש הכניסה לבסיס הם
 המלחמה נגדמחאה במסגרת משמרת 

הפעילים עטו מסיכות על . בעזה
פניהם ולבשו חלוקים לבנים 

הם נשכבו על . םמוכתמים בצבע אדו
הכביש והשליכו כרוזים לעבר 

די  ":הם נכתבב, החיילים בבסיס
, נעצרוהפעילים ". לפשעי מלחמה

, הואשמו בהתקהלות אסורה
 הם היו .עבירות נוספותבהתפרעות וב

   .כלואים שלושה ימים בטרם שוחררו
  
  

ד "עושהגישה , בכתב ההגנה        
אין שמץ ראייה "נאמר כי , גבי לסקיגבי לסקיגבי לסקיגבי לסקי

כולה להצביע על כך שהנאשמים הי
ואחרים התנהגו באופן המעורר את 

 ".החשש להפרת שלום הציבור
השופטת של מפסק הדין , לדבריה

לא הוכחו "כי ,  עולההדסה נאורהדסה נאורהדסה נאורהדסה נאור
הפרעת הסדר הציבורי או חשש סביר 

בכך נתן בית המשפט . להפרת השלום
פת פרשנות מרחיבה לחופש פעם נוס
 ".זכות להפגיןלהביטוי ו

  
  

פסק הדין הזה הוא אחד משורה     "
, של פסקי דין שניתנו באחרונה

המבטאים כולם עמדה בזכות פרשנות 
נרחבת של חופש הביטוי ושל חופש 

בניגוד לפרשנות הצרה , זאת. ההפגנה
אמרה , "והמגבילה של המשטרה

  ".זו הדרך"בשיחה עם , ד לסקי"עו
  
  
  

, המיוחד בפסק הדין הזה,     לדבריה
 : לחסימת כבישותוחסתייההוא 

טרם אשר , מפסק הדין עולה תובנה"
לחלה לאלה האמונים על אכיפת ח

 חסימת כביש במהלך –לפיה , החוק
אין בה , הפגנה או משמרת מחאה

במקרה . בהכרח פוטנציאל לפליליות
אבל ,  כל עבירההלא התבצע, המדובר

  ". המפגינים נעצרו–עדיין 
  
  
  

יטיים     לסקי מסבירה כי פעילים פול
רבים אשר פועלים כחוק ובמסגרת 

חשופים , חופש הביטוי וההפגנה
, לעיתים למעצרי שווא מצד שוטרים
. ואף מוגשים נגדם כתבי אישום

אפילו מפקדים בכירים במשטרה "
אינם מודעים תמיד לחוק ולזכויות 

ואנחנו הראינו להם שטעו רק , האזרח
כשהמקרה הגיע לפתחו של , בדיעבד

זה פוגע , ה מבישז. בית המשפט
בדמוקרטיה וזה פוגע בחירותם של 

והוסיפה כי , אמרה לסקי, "אנשים
  .דרוש שינוי תודעתי עמוק במשטרה

חשוב כי הפעילים ישנו ,     לדבריה
ויעברו מעמדה של מגננה , את הגישה

הצטברו אצלנו  ":לעמדה של מתקפה
מקרים רבים של אנשים שנעצרו 

דם מבלי שהוגשו נג, במעצרי שווא
וגם של אנשים שנעצרו , כתבי אישום

בכל . אבל כתבי האישום נגדם בוטלו
 ראוי להגיש –אחד מהמקרים האלה 

ולעיתים , המשטרהמפיצויים לתביעת 
  ".שוטרים ספציפייםמגם 

 פעילי השלום 14בכוונת ,     ברוח זו
 להגיש תביעת שזוכו לאחרונה

על כך שנעצרו , פיצויים נגד המשטרה
מעצר שווא ונותרו כלואים משך 

  . שלושה ימים
חופש הביטוי המשמעות של אם     "

פסקי  למשטרה באמצעות הלא חלחל
חלחל א תיאולי ה, הדין והשכל הישר

, "ואז הם יתחילו להיזהר, דרך הכיס
  .לסקיד "עואמרה 

        וווו""""אאאא
  
  
  
  
  
  
  
  

 פלסטיני נפצע קשה
   בקבר יוסףמירי חיילים

  
  
  
  

    שבעה פלסטינים נפצעו בשבוע 
מירי , ביניהם אחד קשה, )12.9(שעבר 

  .ל במתחם קבר יוסף בשכם"חיילי צה
במהלכו ,     במקום התפתח עימות

אשר , הושלכו אבנים לעבר החיילים
לאחר מכן נכנסו . הגיבו בירי אש חיה

ר כהחיילים למחנה הפליטים עס
וירו , ארבעה פלסטיניםעצרו , בשכם

  . ומיג םרימוני גז וקליעי מתכת מצופי

  
  

  
  
  
  

        

        

        

        

        

        

        

   :::: להגיד להגיד להגיד להגידזה בסדרזה בסדרזה בסדרזה בסדרעכשיו עכשיו עכשיו עכשיו 
  
  
  
  
  
  
  

היא " אם תרצו"
  תנועה פאשיסטית

  
  
  
  
  
  
  
  

אם "ת הימין     מפלה משפטית לתנוע
אשר הגישה לפני כשלוש , "תרצו

ן  מיליו2.6שנים תביעת דיבה בגובה 
 אשר ,שקלים נגד שמונה פעילי שמאל
אם : "הפעילו קבוצת פייסבוק בשם

  )".אז יש(תרצו תנועה פאשיסטית 
אחת השאלות שעמדה במוקד דיוני     

האם אכן קיימים : הייתההמשפט 
?    "אם תרצו"-מאפיינים פאשיסטיים ל
עורכי הדין , לשם בירור שאלה זו

אשר , מיכאל ספרד ושלומי זכריהמיכאל ספרד ושלומי זכריהמיכאל ספרד ושלומי זכריהמיכאל ספרד ושלומי זכריה
זימנו שורה של ,  הנאשמיםהגנו על

עדים מומחים אשר העידו לגבי 
בין . יסודות המחשבה הפאשיסטית

אשר , זאב שטרנהלזאב שטרנהלזאב שטרנהלזאב שטרנהל' פרופ: העדים
טען שקיימים קווי דמיון בין ההגות 
הפאשיסטית המוקדמת לבין דרכה 

הלשונאי ; "אם תרצו"של תנועת 
אשר תיאר את האופן , רוביק רוזנטלרוביק רוזנטלרוביק רוזנטלרוביק רוזנטל

" טפאשיס"בו נעשה שימוש במילה 
וחוקר ; בשיח הפוליטי בישראל

אשר העיד על , תומר פרסיקותומר פרסיקותומר פרסיקותומר פרסיקוהדתות 
מייסד , רונן שובלרונן שובלרונן שובלרונן שובלשיחה שקיים עם 

הוא כי  שובלבה הודה , "אם תרצו"
 מיוהאן גוטליב פיכטה שואב השראה

 ממנו ינקו,  פילוסוף גרמני אנטישמי–
  .השראה ראשוני הפאשיסטים

    שופט בית המשפט המחוזי 
כתב בפסק  וביוביוביובי רפאל יעק רפאל יעק רפאל יעק רפאל יעקבירושלים

כי האמירות בדף הפייסבוק  ,הדין
אמת "מתוקף בחלקן ת ומוגנ

יש חיזוק לקיום "כי הוסיף ו, "דיברתי
מכנה משותף מסוים בין עמדותיה של 

לבין עקרונות "] אם תרצו["התובעת 
  ".מסוימים שביסוד הפאשיזם
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   ועתיד הקפיטליזםכאוס מערכתי
  

  טייןשעמנואל ולר' פרופהסוציולוג ריאיון עם 
  

לשעבר נשיא האגודה , טייןעמנואל ולרש' רופפ    
, יורק-  בניו1930נולד בספטמבר , נלאומיתהסוציולוגית הבי
סיים בה את מאז . באוניברסיטת קולומביה ולמד סוציולוגיה

עד , ברסיטאות רבותיהוא לימד באונ, 1959- ב, לימודיו
ולרשטיין ' משמש פרופ, פרישתומאז . 1999- לפרישתו ב

נמנה עם מייסדי הפורום ו, עמית מחקר באוניברסיטת ייל
  .  החברתי העולמי

עסק ולרשטיין ביבשת אפריקה ,     בתחילת דרכו כחוקר
הוא התמקד , השבעיםאך מאז שנות . קולוניאלית-הפוסט

הוא התבלט .  העולמיתיסטיתמערכת הקפיטלניתוח הב
 1989- ל1974רסם בין השנים  ופ,היסטוריוןכיקן וכתיאורט

מערכת העולמית ה ", בשלושה כרכים,את ספרו החשוב
 The Modern" (המודרנית

World System .(  
    כלי הניתוח המרכזיים 
בהם עושה ולרשטיין שימוש 
, הם התיאוריה המרקסיסטית

עבודותיו של ההיסטוריון 
 הצרפתי פרנאן הכלכלי

תיאוריית "כן  ו,ברודל
, )באימפריאליזם" (התלות

שפיתחו כלכלנים 
וסוציולוגים באמריקה 
הלטינית החל מתחילת שנות 

לק מריאיון להלן ח. 60-ה
  ".הומניטה" הצרפתי שהעניק באחרונה ליומון הקומוניסטי

  
לאחר לאחר לאחר לאחר , , , , כיצד מוסיפה השיטה הקפיטליסטית לשרודכיצד מוסיפה השיטה הקפיטליסטית לשרודכיצד מוסיפה השיטה הקפיטליסטית לשרודכיצד מוסיפה השיטה הקפיטליסטית לשרוד

        ????מאות שנות קיוםמאות שנות קיוםמאות שנות קיוםמאות שנות קיום
 ,י מגדיר את הקפיטליזם בתור ֵהצבר הון שאינו נגמר    אנ

זו מערכת המתבססת ". שלא נגמר"המילים על והדגש הוא 
קצב הצבר ההון  ומי שלא מצליח לעמוד ב,על הצבר הון

המערכת , במשך חמש מאות שנה. ממנהנפלט " הרצוי"
  .  לפחות עבור קבוצה קטנה של בעלי הון–פעלה היטב 

באמצעות ? מצליח להתמיד בהצבר ההוןאיך הקפיטליזם     
. אבל השוק אינו תמיד ידידו הטוב של הקפיטליזם. השוק
, על מנת להתמיד בהצבר ההון. למשברים נקלעהוא 

  שליטה כמעט מונופוליסטיתהקפיטליזם צריך לשלוט
. הוא זקוק למדינה,  זושליטה הבטיחוכדי ל. במנגנוני השוק

הוא לא התנגד בעבר . ינההקפיטליזם אינו מתנגד לקיום המד
לא ניתן : אפיון נוסף של הקפיטליזם. בעתידולא יתנגד 

סדר חלקי או -ייתכן אי. סדר כללי-לצבור הון במצב של אי
סדר כללי אינו מאפשר לקפיטליזם -אבל אי, בעצימות נמוכה

  . לפעול
קפיטליסטים ישנם , נכון. המלחמות רעות לקפיטליזם,     לכן

, בסופו של דבר, אבל המלחמה. ותמלחמהעושים הון רב מה
  ישנו, לכן. גבירה את חוסר היציבות ופוגעת ברווחי ההוןמ

מפחיתות את סכנת ה,  צורך להישען על מעצמות הגמוניות
גמוניות מעצמות ה:  ישנה בעיה נוספתאבל כאן. המלחמה

  .  כדי לשמור על ההגמוניה,נוטות לפתוח במלחמות
הון יש שתי ה ילבעלהיא ש,  שחשוב להדגישנקודה נוספת    

 ,להקטין את ההוצאותהיא , האחת: דרכים לצבור הון
 כדי לשמור על מחיריםאך . למקסם את המחירים –השנייה ו

  . וזה לא תמיד עובד,שוקבט ו לשלעליהםגבוהים 
  

 כל אלה הן  כל אלה הן  כל אלה הן  כל אלה הן ––––ומשברים ומשברים ומשברים ומשברים מקסום רווחים מקסום רווחים מקסום רווחים מקסום רווחים , , , , הצבר הוןהצבר הוןהצבר הוןהצבר הון
, , , , אם כךאם כךאם כךאם כך, , , , כיצדכיצדכיצדכיצד. . . . תופעות הנמשכות כבר מאות שניםתופעות הנמשכות כבר מאות שניםתופעות הנמשכות כבר מאות שניםתופעות הנמשכות כבר מאות שנים

        ????אתה יכול לטעון כי הקפיטליזם קרוב לקיצואתה יכול לטעון כי הקפיטליזם קרוב לקיצואתה יכול לטעון כי הקפיטליזם קרוב לקיצואתה יכול לטעון כי הקפיטליזם קרוב לקיצו
גם הקפיטליזם ו ,ים ומוותלכל המשטרים יש מסלול של חי    

חרף , זאת. אלמוותבן איננו 
 500העובדה שהוא קיים מזה 

לפרקים שרר תחת ש ו,שנה
.  חומרי רבפעש הקפיטליזם

הקפיטליזם נקלע  לאחרונה
 ואינו ,מערכתי- למשבר כלל

זו איננה משאלת . דיכול לשרו
  . זו קביעה, נפש

נקלע , שבעיםלאחר שנות ה    
.  למצב של כאוסהקפיטליזם

שלא ? מה מאפיין מצב כאוטי
, ניתן לשלוט במגמות הכלכלה

 מאוד וייתכן ,בגאות ובשפל
בפני הקפיטליזם . שהמצב יימשך עוד עשרות שנים רבות

וה או ללכת בדרך אותה מתו: כיום שתי אפשרויותעומדות 
 המתכנס מדי שנה בדאבוס ,הפורום הכלכלי העולמי

 ,של הפורום החברתי העולמיללכת בדרך  או ,שבשווייץ
  . שהתכנס במשך שנים בעיר פורטו אלגרה שבברזיל

,  הניצול הכרחי להעמיק את–כדי לממש את רוח דאבוס     
ולהגביר את מגמת , להגדיל את הפערים החברתיים

אבל , אומנם דרך מורכבתזו . תאימפריאליסטיההתפשטות ה
 אין דרך אחרת העשויה להבטיח את שער –עבור בעלי ההון 

  .הרווח הגבוה אליו התרגלו
חברה טומנת בחובה של פורטו אלגרה הדרך ,     לעומת זאת

אך גם דרך זו אינה סוגה . שוויוניות יותר ודמוקרטית יותר
שי הפורום החברתי העולמי ניטש בקרב אנ. בשושנים

 מטרותיו  יש הסבורים שניתן להגשים את:ולמוס חריףפ
ת  ללא הנהגה פוליטי,באמצעות תנועות חברתיות בלבד

לא בניית כוח פוליטי ללא אחרים כי טוענים , מנגד. מרכזית
מנוהל ויכוח זה . ניתן לקדם שינויים חברתיים מן היסוד

 ,מה שבטוח הוא. כל מדינות אמריקה הלטיניתבחריפות ב
גרועה להיות היא יכולה .  נחיה בחברה אחרת2050שנת שב

  .   או טובה הרבה יותר,ממה שאנו מכירים כיום
  

        ::::טייןטייןטייןטייןששששעמנואל ולרעמנואל ולרעמנואל ולרעמנואל ולר' ' ' ' לאתר של פרופלאתר של פרופלאתר של פרופלאתר של פרופ

ぉhttp://www.iwallerstein.com  
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לעבר ביתו של ) 6.9(    רימון הושלך 
 ם גרפיצוץה. בכפר ראמה פאתן גטאס
 –גטאס . אך איש לא נפגע, נזק לרכוש

י "וועד המרכזי של מקהחבר 
ר ועדת " כיוכהן מ–ש "ומזכירות חד

  .הבחירות המקומית בכפר
הוא ,     הרקע למעשה הנפשע

ניקולא ניקולא ניקולא ניקולא תו של המהנדס והתמודד
, עצה המקומית לראשות המוובראןובראןובראןובראן''''גגגג

ד "בל, ש"ברשימה הנתמכת בידי חד
בימים האחרונים . וכוחות נוספים

ובראן איומים על 'קיבלו גטאס וג
  .למשטרה והגישו תלונה, חייהם

, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"    יו
 חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סווידכ "וח

ו בראמה מיד ביקר
לאחר היוודע 

כדי , המקרה
את  להביע

 בגטאס תמיכתם
ו הם שלח. ובראן'ובג

, מכתב משותף לשר לביטחון פנים
        האשימו כי   ובו  ,''''יצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץ

       
        
        

        חיפהחיפהחיפהחיפה
        
        
        

  בוא נבנה עיר
  
  
  
  
  
  

רובם ,     עשרות יהודים וערבים
-בערב פוליטיהשתתפו , צעירים

שהתקיים בשבוע  ,ש"אמנותי של חד
בעיר , במועדון הסינקופה) 8.9(שעבר 

  .התחתית בחיפה
בוא "כותרת  תחת השנערך,     בערב

השתתפו המשוררים , "נבנה עיר
, ול ומיטל נסיםול ומיטל נסיםול ומיטל נסיםול ומיטל נסים''''מרואן מחמרואן מחמרואן מחמרואן מח

, סלוא נקארהסלוא נקארהסלוא נקארהסלוא נקארההשחקנית 
נועה נועה נועה נועה , , , , עלאא עזאםעלאא עזאםעלאא עזאםעלאא עזאםוהמוסיקאים 

בלאן וארז בלאן וארז בלאן וארז בלאן וארז - - - - ריס מורקוסריס מורקוסריס מורקוסריס מורקוס''''גגגג, , , , לויןלויןלויןלוין
. שאדי בסולשאדי בסולשאדי בסולשאדי בסוליי 'ג-תיקלט די. דסקלדסקלדסקלדסקל

לילך ובר ודוניה לילך ובר ודוניה לילך ובר ודוניה לילך ובר ודוניה הערב הונחה בידי 
  . מחלוףמחלוףמחלוףמחלוף

        
        

        
        
        
        
        
        

ולא פעלה , המשטרה מעלה בתפקידה
 שלומם של גטאס להבטיח את

כ ברכה שלח "כי ח, יצוין. ובראן'וג
 כבר בשבוע שעבר מכתב לשר

ודרש כי המשטרה  ,לביטחון פנים
        .תחקור את האיומים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        נצרתנצרתנצרתנצרת
        
        
        
        
        
        

פנים חדשות 
  ש"ברשימת חד

  
  
  
  
  

,     ועידת חזית נצרת הדמוקרטית
ראש ב באוגוסט 30- אשר בחרה ב

ת  להיוראייסיראייסיראייסיראייסי''''ראמז גראמז גראמז גראמז גהעירייה 
ניגשה , מועמדה גם בבחירות אלה

לבחור ) 14.9(בסוף השבוע האחרון 
  .את הרכב רשימתה למועצת העיר

    מאות צירי הוועידה בחרו באופן 
אשר בולטת , דמוקרטי את הרשימה

, בה נוכחותם של מועמדים צעירים
  . נשים צעירות–וביניהם 

    למקום השני ברשימה נבחר 
, מוסעב דוחאןמוסעב דוחאןמוסעב דוחאןמוסעב דוחאןהמועמד הצעיר 

ש באוניברסיטת "שהיה פעיל בתא חד
; ר ועד הסטודנטים הערבים"חיפה ויו

מוסטפא מוסטפא מוסטפא מוסטפא למקום השלישי נבחר 
למקום הרביעי נבחרה ; ייייאסתיתאסתיתאסתיתאסתית

, רנא זאהררנא זאהררנא זאהררנא זאהרר "המועמדת הצעירה ד
ומרצה לאנגלית ש "מזכירות חדחברת 

למקום החמישי ; באוניברסיטת חיפה
למקום ; אללהאללהאללהאללה- - - - בילאל עוןבילאל עוןבילאל עוןבילאל עוןר " ד–

למקום ; מרואן סעדימרואן סעדימרואן סעדימרואן סעדי –השישי 
שריף שריף שריף שריף  נבחר המועמד הצעירהשביעי 

המכהן כבר כחבר במועצת , זועביזועביזועביזועבי
למקום השמיני נבחרה ; העיר היוצאת

, חולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאוויהמועמדת הצעירה 
ר ההתאחדות הארצית של "שהייתה יו

למקום התשיעי ; הסטודנטים הערבים
 –ולמקום העשירי ; אוסמה כראםאוסמה כראםאוסמה כראםאוסמה כראם –

  .אחמדאחמדאחמדאחמד- - - - עמאד אבועמאד אבועמאד אבועמאד אבו
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

  עדהעדהעדהעדה----גבעתגבעתגבעתגבעת----נהנהנהנהבנימיבנימיבנימיבנימי
  

  
  

היא רשימה " ירוק לכולנו"רשימת     
בחירות בהמתמודדת , חדשה

, עדה-גבעת-המקומיות בבנימינה
ברוך ברוך ברוך ברוך בראשה עומד הפעיל החברתי 

  .מהנדס מחשבים במקצועו, אורןאורןאורןאורן
    אורן היה אחד הפעילים הבולטים 

 2011במחאה החברתית של קיץ 
והוא מייסד ומנהל של , ולאחריה
התומכת , "ה צבעיםשיש"עמותת 

, בפעילויות שונות של הקהילה הגאה
  .בעיקר ביישובי הפריפריה

    הרשימה החדשה מזדהה עם 
של יקרים ארבעת הע"המסמך 

בידי  שאומצו ,"המפלגה הירוקה
  :1979-הירוקים בגרמניה ב

לדעת לחיות  –כמה סביבתית וח. 1    
תוך צמצום ההשפעה השלילית של 

 .בה הטבעיתהמין האנושי על הסבי
דחיית אפליה על  –צדק חברתי . 2    

נטייה , מוצא, מגדר, בסיס מעמד
 .מינית או תרבות

 –דמוקרטיה השתתפותית . 3    
למנוע ולצמצם את תפקידם של 

 ולאפשר לכל אחת ואחד ,"בוסים"ה
 .לקחת חלק בקבלת ההחלטות

א דרכים כדי ולמצ – אי אלימות. 4    
. אלימותבמנע משימוש בכוחנות וילה
מנע משיתוף פעולה עם מי ילה

  .שנוקטים בדרכים אלימות
הרשימה החדשה ,     לדברי אורן

מבקשת לשתף את התושבים בניהול 
באמצעות ביזור סמכויות , המועצה

מהמועצה ישירות אל התושבים ואל 
תוך הקפדה על שקיפות , הקהילות

  .ועל הנגשת תהליך קבלת ההחלטה
 הרשימה בכוונת,     נוסף על כך

, התעסוקהלהגדיל את היצע 
 ,תרבות במושבההבילוי וה, תחבורהה

 רשת שיתופי פעולה באמצעות יצירת
  .זוריים עם המועצות השכנותא

    הרשימה החדשה יזמה מספר 
 אתכדי ללמוד , אסיפות רחובות

  . התושביםם המגוונים שלצרכיה
" ירוק לכולנו"    ניתן ליצור קשר עם 

 /http://yaroklekulanu.org.il: באתר

ניסיון התנקשות 

פאתן גטאסב  
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  ישראלים 
   הנגד פינוש

  

  

  

  

  ילה' שנה להפיכה הצבאית בצ40
  

 ,ילה'כוחות צבא צ, 1973 בספטמבר 11-ב,  שנה40לפני     
ביצעו הפיכה צבאית , אוגוסטו פינושהאוגוסטו פינושהאוגוסטו פינושהאוגוסטו פינושהבפיקודו של הגנרל 

נגד ההפיכה כוונה  .ב"בתמיכה פעילה של ארה, עקובה מדם
ה אשר נבחר, הממשלה הסוציאליסטית של סלבדור איינדה

,  נרצח איינדהתחילתהב, עד אותה הפיכה. באופן דמוקרטי
. יציבות פוליטיתשל ילה עשור של דמוקרטיה ו'ידעה צ

נאם את , במהלך המתקפה אשר קדמה להפיכה, איינדה עצמו
  .אשר בו נדר להישאר בארמון הנשיאותי, נאומו האחרון

הדיקטטורה הצבאית במדינה שלטה , אחרי מות איינדה    
בעקבות ההפיכה נעצרו . 1990אמריקאית עד לשנת -הדרום

רבבות , ונרצחו אלפי פעילי שמאל ואנשי איגודים מקצועיים
ההפיכה . שיסטיאנכלאו ומאות אלפים נמלטו מהטרור הפ

נולדה תנועת סולידריות גינויים רבים וב נתקבלההצבאית 
 .אשר פעלה שנים ארוכות, יליאני'בינלאומית עם העם הצ

 בספטמבר 13 ("זו הדרך "ננוהראשית של שבועוהכותרת     
שיסטית א הפיכה צבאית פ–כאב ומחאות " דיברה על ,)1973

זו הייתה גם לשון הכותרת בעיתון ". ב" בתמיכת ארה,ילה'בצ
.  יום קודםשיצא לאור" תיחאדיא- אל"בשפה הערבית י "מק

ים של העיתונים כה גם מצאה ביטוי בעמודים הראשונההפי
  . פה העבריתהיומיים בש

,  נערכה ההפגנה הראשונה,ימים ספורים לאחר ההפיכה    
 אשר התקיימה לפי קריאת המפלגה הקומוניסטית הישראלית

מאות הפגינו נגד ההפיכה מול . )ח" רק–שכונתה אז (
. אביב-ברחוב הירקון בתלשכנה ש, ב בישראל"שגרירות ארה

אלה "אותו ערב יצאה אסיפת הקיבוץ רשפים בקריאה נגד 
אך בחוגי . ילה'בעקבות הרצח ההמוני בצ" השותקים

ות הראשונות שהכירו משלבין המ: הממשלה סברו אחרת
 ממשלת ישראל  הייתהברודנות הצבאית של הגנרל פינושה

  .  ממפלגה העבודהגולדה מאירגולדה מאירגולדה מאירגולדה מאירבראשותה של 
הסיעה הקומוניסטית שיגרה  1973בחודש ספטמבר     

 חברי הכנסת .מאירמכתב מחאה לראש הממשלה בכנסת 
על מחו  תופיק טובי ואברהם לבנבראוןתופיק טובי ואברהם לבנבראוןתופיק טובי ואברהם לבנבראוןתופיק טובי ואברהם לבנבראון, , , , מאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנר

כך שממשלת ישראל הייתה בין הראשונות שהכירו בחונטה 
במעמד העובדים זו בגידה ": הדגישויליאנית ו'הצבאית הצ

ים ובתנועות הסולידריות ייליאנ' הציםובכוחות הדמוקרטי
 ). 3.10.1973 ,"זו הדרך" ("עולםההקמות בכל 

 בתמיכת אנשי ,המפלגה הקומוניסטיתבסיועם של פעילי     
הוקם בסוף  ,יליאנים' מספר גולים צובהשתתפותם "מפ

ההפגנה  .ילה'הוועד הישראלי לסולידריות עם צ, 1973
בעת , מול בית הנשיא בירושליםנערכה הראשונה של הוועד 

את כתב האמנה של לידיו הנשיא אהרון קציר קיבל ש
ערב . סמואל גלייזרסמואל גלייזרסמואל גלייזרסמואל גלייזר,  של החונטה הצבאיתשגריר הראשוןה

כי ) 5.4.1974 ("מעריב"הסביר העיתון , הגשת כתב האמנה
 ".ותמשפטן ידוע מסנטיאגו התומך בציונ"גלייזר הוא ד "עו

 הדגיש ,1974 במאי 2-ב" מעריב" שפורסם ב,בריאיון נוסף
  ".ילה גורל משותף'לישראל ולצ"כי  החונטהשגריר 

  

  
, "!ילה לא נשתוק'למען צ"מתוך החוברת , איור מאת חוסה ונטורלי  

1974, היל'בהוצאת הוועד הישראלי לסולידריות עם צ  

  
, "יניםצומ"יחסים בין שתי המדינות ה כי , גלייזרעוד אמר

  ... תוך זמן קצרייכונו ילה 'הבטיח כי החיים הדמוקרטיים בצו
כיבי המערך מרשני אך חילוקי דעות פוליטיים בין     

המפלגה  לבין , שבממשלה)ם"העבודה ומפמפלגת (
 הביאו במהרה לפילוג בשורות ,שבאופוזיציההקומוניסטית 

      .  ולהקמתם של שני ועדי סולידריות בעלי שם דומה,הוועד
 ,הוועד הפעיל ביותר היה זה שתחת הנהגה קומוניסטית    
, יםחודשים רבים שורה ארוכה של דיונקיים במשך ר שא

ומנהיגים של חברי הכנסת בהשתתפות , הרצאות ומפגשים
משוררים ,  מהאוניברסיטאותמרצים, המפלגה הקומוניסטית

- מנצרת בצפון ועד לבאר–יליאנים 'יהודים וערבים וגולים צ
או לחילופין , האירועים נערכו מטעם הוועד. שבע בדרום

 .ערבית וספרדית, עבריתשפות ב,  המפלגהבשם
,  1974 בספטמבר 11-ב, שנה הראשון להפיכהביום ה    

נערכה ההפגנה הראשונה נגד המשטר הצבאי מול שגרירות 
מול , הפגנה זו. מאות לקחו חלק במחאה. ילה בירושלים'צ

עד להשבת הדמוקרטיה  מדי שנההתקיימה , השגרירות
שני התקיימה ביוזמת הפגנה הראשונה ה. 1990-ילה ב'בצ

בו , "שבוע סולידריות בינלאומי "במסגרת, ועדי הסולידריות
ם " הוועד שבתמיכת מפ:כל ועד ערך אירועים נפרדים

 ,1974 בספטמבר 1-ומפלגת העבודה קיים אסיפה פומבית ב
,  ממפלגת העבודהמיכה חרישמיכה חרישמיכה חרישמיכה חריש  הצעירכ"חההשתתפות ב
. נחום סולןנחום סולןנחום סולןנחום סולןד "עו, ם"נוער במפההאחראי על בהשתתפות ו

, אחרתסיפה אהשני  הוועד קיים, כעבור ארבעה ימים
- - - - בןבןבןבןונה ונה ונה ונה יייי((((י י י י """"יביביביב והמשוררים חנה רוטחנה רוטחנה רוטחנה רוטבהשתתפות הזמרת 

 . קאסםקאסםקאסםקאסם- - - - וסמיח אלוסמיח אלוסמיח אלוסמיח אל) ) ) ) יהודהיהודהיהודהיהודה
ו דאיח, יליאנים' הצבלחצם של הגולים, כעבור שנה    

 וההפגנה נגד המשטר הצבאי מול שגרירות ,הוועדים כוחות
 תחת השם – במשותף 1975 בספטמבר 11- לה נערכה ב'צי
בעצרת ". ילה'דריות עם צהוועדה המרכזת של ועדי הסולי"

, ם"מפ,  המפלגה הקומוניסטית הישראליתנשאו דברים נציגי
השומר הצעיר , )ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי(י "בנק

בנחמין בנחמין בנחמין בנחמין בשם הגולים נשא דברים ". מוקד"ותנועת 
כעבור ר שא ,יליאני'ר הפרלמנט הצ"לשעבר יו, טפליצקיטפליצקיטפליצקיטפליצקי

ו ת פעילותאברומא כמה חודשים עזב את ישראל והמשיך 
 .הפוליטית נגד הדיקטטורה של פינושה

המפלגה ם ו"מפ, שיתוף הפעולה בין העבודה    
כאשר מפלגות המערך , 1976 התפוגג בתחילת הקומוניסטית

הוועד  ו,ילה'שבשלטון איבדו עניין בסולידריות עם צ
היה קומוניסטית היה בהשפעה ילה ש'לסולידריות עם צ

  .אירועים פומבייםלקיים  המשיךששרד והיחיד ש
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משורר 
  שאיכפת לו

  
  דן אלמגורמאת 

  
את איתן קלינסקי קראתי ופגשתי לראשונה בימי     

שירינו הופיעו אז לא פעם זה בצד . האינתיפאדה הראשונה
לא הייתי זקוק . עת אחרים- ובכתבי"חותם"תון יזה בע

מורה ללשון עברית "(לכותרת ספרו הראשון שהגיע לידי 
כדי להבחין מיד שמדובר , )1989, ספרית פועלים, "מובסת

: מחנך מן הסוג הנדיר שכמעט חלף מן העולםבבמורה ו
השולט , מורה לעברית

, בלשון לרבדיה השונים
 האוהב את –ך "ומורה לתנ

הספר שהוא מלמד ומכיר בו 
גם את הפרקים הפחות 

הפחות , לכל-מוכרים
ומאיר את , נלמדים

דמויותיהם ופסוקיהם באור 
 ,מוסרי, אקטואלי צורב

 םנביאיהברוח , אדם-אוהב
 . ותורתם

אבל בצד שליטתו בלשון     
פיו כמחנך ואבצד  ו,ובמקרא

חייו  הרואה בעבודת
בי י משך איתן את ל,ממש של שליחות

, אמת-משורר: כבר אז כמשורר וכאדם
, המדוכאים, הרגיש לצווי המוסר האנושי ולסבל החלשים

 אדם – ואדם ;לב כאחד בשיריו-ונותן לכך ביטוי כואב וקורע
בהטפה , שאינו מסתפק במחאה ספרותית, בעל מצפון ומוסר

גם (אלא יוצא שוב ושוב אל השטח , ובהפגנות בכיכרות
בסכנה לעיתים  שהשהייה בהם כרוכה , הכבושיםלשטחים
  ... אולי בכל זאת, מנסה לשנות, נאבק, מוחה, )של ממש

  

י לב, באופטימיות מעוררת השתאות    הוא עושה כל זאת 
 דברי בשלשהושלך , לחשוש לרגע מגורלו של ירמיהו הנביא

 . האמת שאמר לתוך הבור שבחצר המטרה
  

ולא רק בשל כך אני מרגיש הזדהות עם . איתן הוא בן גילי    
בלורית כסופה "בהם הוא מזכיר , רוב שיריו האישיים

, "שיבתי המדדה", "בלורית שיבתי נבדרת", "מדובללת
איך  ":ושואל, "רותיה של מלחמהשיבה זרקה בשער סע"

 עם ארבע השורות אני מרגיש הזדהות גם".  77אתה נראה בן 
מסמן / , כל יום אני אוגר חלומות במקלדת: "הנפלאות

/ לים נקיות ינמלטו פירורי מ/ ממנה , לים בנקבי הכברהימ
  ". תן יכולתי לשיר שיר נקייא

  

ספן בלתי א"אינו נרתע מלהמשיך ולכנות את עצמו     איתן 
 בהפגנות סוערות ומסוכנות ולהשתתף, "נלאה של שלום

שאר המקומות בהם ב ו,עראקיב- אלב, סוסיאב, לעיןיבב
לב את דברי נביאי -באכזריות ובאטימותהמדינה מפירה 

  ". הו מגיעי בית בבית"האמת על 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

על שתי מדינות , כותב על היונה שבורת הרגליים    עוד הוא 
ארון ספרים שבחר "על ו, הבחירה על כזב עם, שני עמיםל

 ".  ולא בחר אותי מכל העמים/ , אותי עם כל העמים
שחטא גם הוא כבר בילדותו ביחס מתנשא אל בני  – כצבר    

אני מזדהה  – שניצלו מן  השואה" העולים החדשים"גילו 
ומצטרף לבקשת , "זלמן"בכל לבי עם שירו המטלטל 

ואל שיריו . הסליחה המאוחרת שהוא מבקש מהנער ההוא
 , ונטאשהיכאלכסי, המוקדשים לעולים מאוחרים הרבה יותר

האפריקאים מוחים על היחס הנורא לפליטים וכן אל שיריו ה
 . ומגורשים לארצות מוצאם, המגיעים אלינו

אני . אדם כלבבי, רוח-איש, סקי הוא משורראיתן קלינ    
ובקבציו , על קריאת השירים בקובץ הזהבחום ממליץ 
זה על השורות המוכרות מספר אוחותם בפראפר, האחרים

המשורר שכוח שיפוטו המוסרי (שיריו הראשון של אלתרמן 
ישנם ): אחרי מלחמת ששת הימים, לצערי, בגד בו ובנו

  .רינו שיש לנו משורר כמוהואך אש; משוררים גדולים ממנו
  
, , , , """"77777777עיתון עיתון עיתון עיתון  " " " " ספרי ספרי ספרי ספריהוצאתהוצאתהוצאתהוצאת, , , , איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי, , , , """"אספן של שלוםאספן של שלוםאספן של שלוםאספן של שלום""""

....עמודיםעמודיםעמודיםעמודים    80808080, , , , 2013201320132013      
  

 איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי /  /  /  / א ָהִייִתי ִעם ַהְּׁשֵמִחיםא ָהִייִתי ִעם ַהְּׁשֵמִחיםא ָהִייִתי ִעם ַהְּׁשֵמִחיםא ָהִייִתי ִעם ַהְּׁשֵמִחים

 
 א ָהייִתי ִעם ַהּתֹוְפִרים ֶאת ַאְרִצי ִּבְטָפִרים 

 ֶׁשָרְקמּו ָלּה ִרְקַמת ַמְמֶלֶכת ִיְׁשָרֵאל ְׁשִליִׁשית 
 ְּבֵחיק ְסֶנה ּבֹוֶהה ְּבִסיַני סֹוֵבא הֹוֵלל  ּובֹוֵער

 .1956ְּבאֹוְקטֹוֶּבר 
  

 א ָהִייִתי ִעם ׂשֹוְרִרים ְוׁשֹוְרִרים ֶאת ַאְרִצי ְּבִׁשיֵרי
 ְרִאי ָרֵחל ְרִאי ַׁשְבנּו ֵאַלִי ֵׁשִנית

 19א ָקַרְעִּתי ֵמיְתֵרי ְלָחִנים ַחִּיים ֶׁשל ְמִדיָנה ַּבת 
 .1967ּוִני ְּבי
 
 1967יּוִני ִמ 

 ֲאִני א ִּגַּדְלִּתי עֹוְרִבים ְּבֹאֶב ִׁשּכֹור ִנָּצחֹון
 יֹום ֶאת ַצָּואִרי -ַּגם ֶׁשִּׁשְמַחת ִעיִרי ָלְפָתה יֹום

 ִהְלִחיָנה ָּתִוים ְיִהיִרים ְּבַרְגֵלי ְיָלִדים ֶׁשָּגְדלּו ִלְהיֹות ַחָּיִלים 
 ד ַחֵּייֶהם ְלָמֶות ְמיָֻּתרְּכֶׁשָמאְרׁש ָּדמים ַמְצִעי

 .1973ְּבאֹוְקטֹוֶּבר 
 

 ָּכְׁשלּו ָּכל ִמּלֹוַתי , ַוֲאִני
 ֶׁשא ִּכְּתתּו ְׁשדֹות ְקָרב ְלָכֵרי ֶּדֶׁשא

 .1982ְּביּוִני 
 

 ָמֲעדּו ָּכל ְלָחַני, ַוֲאִני
 ֶׁשא ִהְצִליחּו ִלְתלֹות ֶׁשֶמׁש ְּבָׁשַמִים ְמֻגֱרָעִנים ׁשֹוְרִפים

 .2013ם ְּבֵאלּו ַהָּיִמים ְּבַׁשְלֵהי ּגַ 
 

 ְּדָגַלי א ִהְתַּבְדרּו ָּברּוחַ 
 ִצְבָעם ָּדָהה ְּבַלַחׁש ִׁשיָרה מּוֶבֶסת

 ִמְיֵמי ַהַקְסּבֹות ֶׁשל ְׁשֶכם
 ,ֶּדֶרך ִסְמָטאֹות ְמֻבָּתרֹות ְּבֶחְברֹון

 ִמִּמְלָחָמה ְלִמְלָחָמה  
 ְקָוה ִּבְׁשדֹות ַהַחִּייםַּגם א הֹוַתְרִּתי ֶלֵקט ּוֵפַאת ּתִ 

 ֶׁשֶאת ַּתְלֵמיֶהם ּתֹוְפִרים ִּבְטָרִפים טֹוְרִפים
 .ַּגם ָהֶעֶרב

עבד עאבדי: איור  
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תקשה לגייס את ה, ברק אובמה, נשיא ארצות הבריתעוד     ב
אלפי יצאו , יאעולם וחברי הקונגרס האמריקהתמיכת מנהיגי 

אה על תכניות המלחמה נגד מחב ב"בארהמפגינים לרחובות 
יורק ומחוץ -בניו, לס'התקיימו בלוס אנגשהפגנות ב. סוריה

נגד קראו לחברי הקונגרס להת, לבית הלבן בוושינגטון
  .מצומצמת בהיקפהתהא זו אפילו ,  צבאית בסוריהלפעולה

לאחר שראש .     גם בבריטניה גוברת ההתנגדות למלחמה
ס רוב בפרלמנט וגיבנכשל , דיוויד קמרון, הממשלה הבריטי

, )8.9( סקר הבריטי" טלגרף"פרסם , להשתתפות במלחמה
 בתקיפה כים מהציבור בבריטניה תומ19%רק כי ממנו עולה 

אף הביעו התנגדות לקיים סקר במרבית המשיבים . וריהבס
ם יאשרו כי " במקרה שפקחי האו, בפרלמנטהצבעה נוספת

  .נעשה שימוש בנשק כימי בסוריה
ברחבי העולם התאספו רבבות בני אדם מול שגרירויות     

    .  וקראו לאובמה שלא לפעול,יות במדינתםאאמריק
נה של המפלגה פיזרה המשטרה בכוח רב הפג, טורקיהב

אשר הביעו , הקומוניסטית ושל תנועות שמאל אחרות
ב " לצד ארהניצבתתרעומת על עמדת הממשלה הטורקית ה

  .ונגד העם הסורי
במשמרת ) 9.9(השתתפו , יהודים וערבים,     עשרות מפגינים

בין המפגינים היו . אביב-ב בתל"מחאה מול שגרירות ארה
  .נהגת המפלגהוחברי ה, י"ל מק" מזכ,,,,מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע

יחד עם הקשיים הפוליטיים ,     ההפגנות ברחבי העולם
דחפו אותו לרדת מעץ המתקפה , שבהם נתקל אובמה

  .הצבאית ולהיענות ליוזמה הרוסית
  

  התאגדו ONEעיתונאי אתר הספורט 
 ,המסונף להסתדרות העובדים הכללית, ארגון העיתונאים    

ובדים באתר על הקמת ועד ע) 8.9(בשבוע שעבר הודיע 
לאחר , זאת. המפעיל גם ערוץ טלוויזיה, ONEהספורט 

, שיותר משליש מעיתונאי האתר הצטרפו לארגון העיתונאים
 .הוקם ועד פעולה משותף לאתר ולערוץ הטלוויזיהולאחר ש

במכתב ששלחו חברי הוועד הזמני לעובדי האתר והערוץ    
     כי ו אשונה אסיפת עובדים ר תתקיים  בזמן הקרוב   כי , נכתב

  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

 ,אנחנו יודעים שגם באתר. "וועדבהמשך יתקיימו בחירות ל
 יש ליקויים בתנאי התעסוקה, כמו במקומות עבודה אחרים

הדרך היעילה ביותר לתקנם היא בעזרת גוף יציג וכי  ,והשכר
דברות עם ינמצא באופן שוטף בהה ,בעל מעמד משפטי

 .נכתב בפנייה לעובדים, "ההנהלה
, אשר הוקם לפני כשנה וחצי,     יצוין כי ארגון העיתונאים

וכי ,  חברים מכלי התקשורת השונים2,100-מונה כיום כ
, 2ערוץ ב, גלובסב, עדי עובדים במעריבבמסגרתו הוקמו ו

  .חדשות המקומיותבטיים אאוט וב, 10ערוץ ב

 

  יצומים בבנק הבינלאומיע
והשביתו , קידי הבנק הבינלאומי נקטו לאחרונה עיצומים  פ

למרות שרשמית מערך . את מערך המשכנתאות של הבנק
, המשיך לפעולהמשכנתאות 

שננקטו היו שיבושים ה
היו השובתים שכן , משמעותיים

 .כשני שלישים מהעובדים
הפעולות הארגוניות שנקטנו "    

רצון שלא תוך  מ,היו מדודות
, לצערנו. לפגוע בלקוחות

לא לנהל ההנהלה החליטה 
 אלא לנסות , עניינימ"ומנו מיע

  . חנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנהר הוועד "מסר יו, "למסמס את המאבק
    במרכז סכסוך העבודה בין הפקידים לבין הנהלת הבנק 

 הוועד להגדיל שבעטיה דורש, עומדת שאלת עומס העבודה
  .את כוח האדם בסניפים

 

ף אבידן הופיע בפסטיבל העיתון אס
  בצרפת" הומניטה"הקומוניסטי 

 בפסטיבל )14.9(שתתף היקאי הישראלי אסף אבידן סהמו    
נמשך שלושה  ש,"הומניטה"הקומוניסטי היומי של העיתון 

ההופעה . של פאריס" האדומים"באחד מפרבריה ימים 
מארגני האירוע  ו,בבמה המרכזית של הפסטיבלהתקיימה 

 אלף צופים ייקחו חלק באירוע 100- קרוב לו כי העריכ
 . המוסיקלי

יצא למכירה  "Different Pulses"אלבום הסולו של אבידן     
 , בישראלשיצא לאחר מספר חודשים, באחרונה באירופה

  .וניצב במקום הראשון במצעד הצרפתי
כי לפסטיבל , שעברשבוע בסרו מארגני הפסטיבל מ    

קרוב לחצי מיליון . לף מבקרים א600-צפויים להגיע כ
כרטיסים כבר נמכרו בידי פעילי המפלגה הקומוניסטית 

  .ברחובות הערים ובפתחם של מפעלים
בהשתתפות , המוניתאסיפה פוליטית נחתם בל הפסטיב    

מנהיג ; פייר לורןפייר לורןפייר לורןפייר לורן,  הצרפתיתל המפלגה הקומוניסטית"מזכ
י  וחבר הפרלמנט האירופ,לוק מלנשוןלוק מלנשוןלוק מלנשוןלוק מלנשון- - - - אןאןאןאן''''זזזז ,חזית השמאל
 .פטריק לירייקפטריק לירייקפטריק לירייקפטריק לירייק, ועורך העיתון


