
  

הרסנית בהפצצות  הסלמה

וכולנו , עזהובהחרבת רצועת 

 קורבנות: משלמים את המחיר

עשרות ביניהם , רבים בנפש

ומציאות של אזעקות , ילדים

  ישראלבומקלטים 
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 

 

  
  

 היום בו פתחה הממשלה במתקפה – ביולי 8-מאז ה    
 מתמלאים שידורי הטלוויזיה –הצבאית על רצועת עזה 

תושבים פלסטינים הנמלטים מאימת : ם קשיםבדיווחי
ידיעות על משפחות שלמות ,  ברצועת עזהההפצצות

תמונות של ילדים , שנמחו במחי פצצה שהוטלה ממטוס
בעת כתיבת הידיעה . מבועתים ושל הוריהם המודאגים

מתוכם רבע , הרוגים פלסטינים 150על אודות  פורסם
, י הרקטותירמספר ישראלים נפגעו מ, במקביל. ילדים

  . מציאות של אזעקות ומקלטיםב רבים סובליםו
לפיד -בנט-ליברמן-של ממשלת נתניהוהחלטה     ל

 יש, במזרח התיכוןביותר  ףלהפציץ את האזור הצפו
 גם. מראשהיו ברורות אשר נפשעות השלכות קטלניות 

 השלכות המתקפה על תושבי דרום הארץ ומרכזה דומות
מבצע "(נות הקודמים שני סבבי התוקפמה שאירע בל

" מבצע עמוד ענן"ו, 2008שהחל בדצמבר , "עופרת יצוקה
  ).2012נובמבר ב

 אחראים – ובראשם בנימין נתניהו –    שרי הממשלה 
גם ו ,בה מהפלסטינים בעזהוהמתקפה גלמחיר הדמים ש

, אכן .הרס שגרת החיים של המוני אזרחים בישראל מחירל
שריה הקיצוניים אין לצפות ליותר מממשלה ימנית ש

הובילו בשבועות האחרונים מערכה מתוזמרת ומודעת של 
מה , אם פיותיהם התרגלו להתיר את הדם. הסתה גזענית

הפלא שידיהם מורמות בלי קושי בהצבעה כדי לאשר את 
  ?הקזת הדם

    אותם שרים וחברי כנסת אשר גינו והביעו זעזוע כשנודע  
 16-ני בן הדבר חטיפתו ורציחתו של הנער הפלסטי

לפתוח  כלל היססולא , חדיר-מוחמד אבו, משועפאט
 11 כבר ביום הראשון למתקפה נודע על הרי. בהפצצות

  חדירים -אבו מוחמד   11  על   ,שנהרגו  פלסטינים    ילדים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

?  הילדים בעזה11-במה נבדל הנער משועפאט מ. נוספים
שמש -בכך שהראשון נרצח בידי שישה צעירים מוסתים מבית

והאחרונים מתו מכוח החלטה שנתקבלה , ומירושלים
לאחר בכך שהראשון נשרף חי ? בקבינט בידי שרים בחליפות

  ? משוכללתפצצה הרגו בהאחרונים את ו, דלקששפכו עליו 
תורצו בנימוקי ת שהוטלו על רצועת עזה אלפי פצצו    

תשעת חודשי .  פוליטיות במובהקאך הסיבות להן, ביטחון
 שהסתיימו בקריסת –ף "ומתן בין ישראל לבין אש-המשא

עקב סירובה של הממשלה לעמוד בהתחייבותה , השיחות
לשחרר אסירים פלסטינים ועקב המשך הבנייה בהתנחלויות 

חטיפת שלושת .  נתניהו יצרו מציאות לא נוחה עבור–
אשר , צבאי רחב היקף בגדהמבצע ל  שימשה עילההצעירים

כל . מהים ומהיבשה ברצועת עזה, גדל לכדי מלחמה מהאוויר
 אפשרו לנתניהו לארגן את סדר היום הפוליטי בצורה אלה

ב למתקפה "גיבוי הבינלאומי שמעניקה ארה ה.נוחה מבחינתו
לות קשות שהופנו סייע להרחיק מנתניהו שאמ הישראלית

ה אינמדוע ? מדוע הכשילה ישראל את השיחות:  בעולםאליו
מדוע אין היא מכירה בממשלת ? ם" את החלטות האומאמצת

  ?שכל העולם כבר הכיר בה, ההסכמה הלאומית הפלסטינית
 מחברי הכנסת של מפלגות אחדים בגיבוי ,הממשלה    

 כאילו, מטפחת את האשליה, המגדירות עצמן יוניות
של ועתידם במתקפה צבאית ניתן להבטיח את ביטחונם 

שרק ,  ניסיון המערכות הקודמות בעזה מלמד.אזרחי ישראל
להשיג הפסקת אש  ניתן בעזהבהידברות עם ההנהגה 

רגיעה כזו תהיה גם אולם . להבטיח רגיעה לתושבי הדרוםו
שלום מדיניות של  ישראלממשלת  אמץל עוד לא תכ, זמנית
, יבוש והקמת מדינה פלסטינית עצמאיתסיום הכ, צודק

  . בצד מדינת ישראל,שבירתה ירושלים המזרחית

  2014י ביול 16, 28    גיליון
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

 עת לסיכומים
,     לא תמצאי בן אדם במדינת ישראל שחיכה יותר ממני אז"
הנאום .  לנאום של ראש הממשלה בעקבות המחאה,2011-ב

אמר שהם טעו נאום בו יה. שבו הוא אמר שהוא הקשיב לעם
. ושהם יתחילו להזיז את המשחתת הענקית הזאת לכיוון אחר

 והשתינו –וזה היה כל כך קשה לאנשים .  לא קרהאבל זה
 ". עלינו בקשת
 ) 20.6, "הארץ", 2011מנהיגת המחאה בקיץ , דפני ליף(

 

  זכויות יוצרים
דגל הצדק . הקומוניסטים גנבו לנו את דגל הצדק החברתי"

 ".החברתי הוא נוצרי
 )30.6 ,"רו'איל מסג"העיתון האיטלקי , האפיפיור פרנציסקוס(

 

  נתניהורודנות
 –המשטר הטוב ביותר לישראל הוא דיקטטורה נאורה "

יש יותר . בדמוקרטיה דברים לא נעשים. נתניהו יתאים לזה
 כשלאנשים יש כסף .יותר מדי אנשים מעורבים, מדי ועדות

 ".הסיפור נהיה אחר
 )24.6, "דה מרקר", קנדימיליארדר , סימור שוליך(

 

 "שקריםשבו ו"מבצע 
נחשפו ראש הממשלה ' בו בניםשו'ע כבר בתחילת המבצ"

וראשי מערכת הביטחון בכוונתם לנצל את מבצע החיפושים 
לאחר . אחר הנערים לריסוק המערכת האזרחית של חמאס

הסתבכו בשורה של , משהכריזו בגלוי על מטרתם זו, מכן
משגברו קולות . אמירות סותרות בניסיונם לנמק את המהלך

י הענישה הקולקטיבית על ממד, בעיקר בעולם, הביקורת
נדחקה שוב ההנהגה לפינות , ל בגדה"שמקבלות פעולות צה

גם ההחלטה לנצל את החטיפה . של חוסר אמינות בהסבריה
כדי להחזיר לכלא את משוחררי עסקת שליט אינה פשוטה 

 ".בוודאי לא בזירה הבינלאומית, להנמקה
 ) 27.6, "העין השביעית"אתר , עוזי בנזימן(

 

 "מנויים בושו"מבצע 
שיצא לאחרונה לדרך חדשה תחת ', מקור ראשון'בעיתון "

לא ניתן 'מצאו לנכון לכתוב , הבעלים שלדון אדלסון
על הדרך ניצלו . 'לשלושת החטופים לרדת מסדר היום

: לאומי את החטופים לשם מעט קידום עצמי-בעיתון הדתי
', מקור ראשון'- לחתום מנוי ל: זה הזמן להצטרף אלינו'

לעזוב את המקומות שמכעיסים ,  את דף הביתלהחליף
 ".ציוני ולאומיחדשות  ולחזור הביתה לאתר ,אתכם

 )29.6, "העין השביעית"אתר (

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  

  נגד שימוש בשקיות פלסטיק
פועל קמפיין שמטרתו להיאבק בחלוקת ,     בימים אלו

. משיקולים סביבתיים, שקיות פלסטיק בסופרמרקטים
 לא יתנדבו לוותר על השימוש ותסופרמרקטים רברשתות 

משום שהדבר ייתפס כפגיעה בשירות שהן , בשקיות אלה
החנויות ישתכנעו לתלות שאולם ייתכן . נותנות ללקוחותיהן

אשר בו יפורטו , "חנות זו שומרת על הסביבה"שלט בנוסח 
מלהשתמש  להימנע –וביניהן , עצות לצרכנות סביבתית

  .פעמיות-בשקיות פלסטיק חד
וניתן , סייע לשנות את האווירה בקרב הציבור    הסברה כזו ת

החנויות יחדלו מרצונן לחלק שקיות , להניח כי בשלב מסוים
  .בלי שיהיה צורך לחייב אותן בחקיקה לעשות זאת, פלסטיק

  קריית אתא  ,אלכסנדר סעודה                            

  
  
  
  
  
  
  
  

   שקלים50טר חדש של ש
בנק ישראל הודיע כי בחודש ספטמבר ייכנס לשימוש שטר     

שיישא את דמותו של שאול ,  שקלים50חדש בשווי 
ובמיוחד על כך , ראוי לברך על הבחירה. טשרניחובסקי

גם , כי עוד אאמין גם באדם"שהשטר נושא את השורה הנאה 
  ".אני מאמין" הלקוחה משירו –" ברוחו רוח עז

במלאות שנים רבות לקיומה של מדינת ,     אולם יש לשאול
האם לא הגיעה העת שגם אישי ציבור ותרבות ערבים , ישראל

  ?גבי שטרות הכסף שלה-יונצחו על

  יפו - אביב- תל,גרינברג. צ                            

  
  
  
  
  
  

 השבת החברתית
יב אב-בתלמרכולים כי , גדעון סערהחלטתו של שר הפנים     

לכל כי  ,אין ספק. גובתה בנימוקים חברתיים, בשבתייסגרו 
, הגבלת כמות העבודה החלה. ליום מנוחה שבועיעובד זכות 

 עקרון זה מאפיינת גם ההקפדה עלו, ך"בתקופת התנ, כנראה
 .מהדתאנשים הרחוקים מאוד 

המאבק החברתי של רבים בימין נעצר רק , למרבה הצער    
 ץ עניינה" ההחלטה המקורית של בג.בגבולות היום השביעי

 שבע בערבהשעה איסור פתיחת המרכולים בשבתות ואחרי 
 היה קשה מאוד למצוא חנות פתוחה ,בעבר. בימות חול

. וגם את הקניות היה צריך לסיים עד שקיעת החמה, בשבת
ו קניונים רבים והוקמ,  התפתחה תרבות הצריכה,במקביל

  המאוחרותלילהת ה והן עד שעוותפתוחים הן בשבתר שא
עידוד הצריכה והבזבוז הגדיל את הצורך . בימות חול

,  להגדיל את שעות עבודתםצוכך שרבים נאל, בהכנסה
 ,העבודהשעות אחרי ערוך קניות מי שרוצה ל –ובעקבות כך 

על חשבון הדבר נעשה . חייב לעשות זאת מאוחר או בשבת
נוי על חשבון הזמן הפ, שאנשים מבלים עם משפחתםזמן ה

  .וגם על חשבון משאבי כדור הארץ המתכלים, שברשותם
הסתפקות במועט , ביהדות יש ערכים מבורכים של צניעות    

מרכולים בשבת לא  סגירה שלכפיית אולם . ועזרה לזולת
 אלא רק תנסה לכפות חלק קטן ,האלתתרום לקידום ערכים 

ממשלת לו .  בכךןלא מעונייציבור ש השבת על ימציווי
החנויות היו , נאבקת ברצינות בתרבות הצריכה הייתה ישראל

  .ולא בגלל דוחות הפקחים, קוניםבנסגרות בשבת עקב חוסר 
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  3/ חברה 
 

  

   גרת חירום של הקפיטליזם הישראליש
  

  

  

  

  

  

  

  המעסיקיםבידי ראשי ההסתדרות נותנים יד להפיכת העובדים לכלי משחק 
   

) 7.7(שבוע שעבר הסתדרות עובדי המדינה פרסמה ב    
, הסתדרות עובדי המדינה על כל יחידותיה" לפיה ,הודעה

. תחל החל ממחר בבוקר בעיצומים, למעט בתי החולים
ת העיצומים לא תפעלנה כל היחידות לקבלת קהל במסגר

, משרדי הממשלה, בבתי המשפט: כגון, בשירות המדינה
העילות . ג" למעט נתב,וכל מעברי הגבול, רשות המיסים

הפרות חוזרות ונשנות של : המרכזיות לצעדים הארגוניים
כתף - אל-פתרון בעיית עובדי כתף-אי, ההסכמים הקיבוציים

ירת יחידות ממשלתיות כמו רשות השידור וסג, ועובדי הקבלן
   ."צדדית-התנהלות חדתוך , והטלוויזיה החינוכית

: זו הלשוןפורסמה הודעה נוספת ב, כעבור מספר דקות    
 ,ר ההסתדרות אבי ניסנקורן"יו, המצב הביטחוני נוכח"

 , אריאל יעקוביעובדי המדינה ר הסתדרות"בתיאום עם יו
 ינה להשהות את כלל הצעדיםהנחה את הסתדרות עובדי המד

.  ולבטל את העיצומים הצפויים,הארגוניים שתוכננו למחר
היחידות לקבלת קהל בשירות   כל,לאור הוראתו של ניסנקורן
כעבור יומיים  גישה דומה נקטו ".המדינה יפעלו מחר כרגיל

נוכח  –שעובדי נמל אשדוד לאחר , ראשי ההסתדרות
האוניות (עבודה ימדי ההתקפות הטילים על הנמל וצמצום מ

.  הוועד החלו לשוב לבתיהם בהוראת–) הופנו לנמל חיפה
המקומות בהם קיימים צעדים ארגוניים  הנחיתי בכל"

להרגעת  להימנע ככל האפשר בעת זו ולפעול, וסכסוכים
והוסיף , ר ניסנקורן"אמר היו, "זו העת לסולידריות. הרוחות

  . גם במחיר חייהם –עובדי הנמל חייבים לשוב לעבודתם כי 
 שמגלה ניסנקורן איננה נחלתה "סולידריות"יצוין שאותה     

ההסתדרות הפסיקה את המערכה נגד . של ממשלת הימין
זה את המערכה לל ובכ, חבריה בשירות הציבוריב הפגיעה

אבל בדיוק באותם ימים ובמהירות , סגירת רשות השידורנגד 
חוק ישית של  ההכנות לקריאה שנייה ושלהושלמו, הבזק

 בוועדה המיוחדת ,"תאגיד השידור הציבורי החדש"
). יש עתיד (כ קארין אלהרר"שהוקמה עבורו בראשות ח

 , נשא פרי)ליכוד(ץ שהפעיל שר התקשורת גלעד ארדן הלח
 תוך פיטורי ,ורשות השידור אמורה להיסגר עד סוף השנה

נפתלי , שר הכלכלהכעבור יממה נמסר כי .  עובדיה2,000
 במטרה לסייע לעסקים"אישר שורת צעדים , בנט

 היעדרות העובדים, לטענת המעסיקים. "תעשייניםלו
פוגעת בפעילות "רצועת עזה ת על  הרצחניבעקבות המתקפה

הפיתוח והעמידה בדרישות הלקוחות בענפים , קווי היצור
 ומקשה על ,מקשה על מתן שירות ואספקתו ,השונים

 עקב, ומנוחה ות עבודההמעסיקים לעמוד בהוראות חוק שע
     ."הצורך בהרחבת היקף הפעילות לעובדים המתמעטים

 שני צעדים"לאשר בנט החליט בעקבות דרישת המעסיקים     
הנדרשים על מנת להקל על צרכי , משלימים וראשוניים

הרחבת העסקת עובדים בתפקידי ": הכלכלה והמשק
מותר  היתר להעסקה בשעות נוספות מעבר למתן ו,אבטחה

 ,לאור המחסור במאבטחים"ממשרד הכלכלה נמסר כי     .בחוק
חברות  ארגון'ולאחר פניות מחברות שמירה רבות וכן מצד 

, ר ההסתדרות"בתיאום עם יו, אישר בנט', השמירה בישראל
 12במקום ( שעות ביום 14להעסיק מאבטחים למשך עד 

 ,במשך שישה ימים בשבוע) כיום להעסיקם השעות שניתן
במשימות  על מנת לאפשר לחברות האבטחה לעמודוזאת 

מינהל ההסדרה , השר בהתאם לפניית, כמו כן. "הנדרשות
כי מעסיקים הודיע במשרד הכלכלה  עבודה חוקי ואכיפת

להעסקה " מיוחדים היתרים"יוכלו לפנות בבקשות לקבלת 
 .  מעבר למה שנקבע בחוקבשעות נוספות

קוד העורף שלא להגיע כיוון שלא ניתנה הנחיה מטעם פי"    
במקרה שבו יוכרז מצב . להתייצב במפעל עליך, לעבודה

שימנעו את ההגעה  מיוחד וכשפיקוד העורף ייתן הנחיות
, אתה רשאי שלא להגיע למפעל – עבודה באזור מגוריךל

. המעסיק לא יוכל לאלץ אותך לעשות זאת כזה ובמקרה
,  האלהימי ההיעדרות  אינך זכאי לקבל שכר עבור,לכאורה

 אבל ניסיון העבר מלמד שההסתדרות והמעסיקים חתמו על

כך הסביר היועץ  – "הסכמים שהבטיחו תשלום שכר מלא
לאחד מבין , ד יחיאל שמיר"עו,  ההסתדרותהמשפטי של

  .מאות העובדים שהתקשרו להסתדרות בשבוע שעבר
- בוכעת המשק עדיין, טרם הוכרז" מצב מיוחד "אך    

את ההופכת ,  הגדרה מלאת סתירותזו". שגרת חירום"
החירום לשגרה של ניצול יתר ואת העובדים וחייהם לכלי 

שיגרת החירום כי , יצוין. בצעהי משחק בידי מעסיקים תאב
 שהכריזה בשבוע ,לא עשתה רושם על ההסתדרות הרפואית

בלחצם של הרופאים עובדי , זאת. שעבר על סכסוך עבודה
  .)מסגרת' ר (ת הכלליתשהם גם חברי ההסתדרו, המדינה

  

  מדוע הכריזו הרופאים על סכסוך עבודה

  
שירות המדינה הגיעו  נציבותיועצים ארגוניים מטעם     

 לצורך ביצוע הדרכה ,ם"רמבחולים הלבית שעבר שבוע ב
 ולם א.י מחלקות לגבי מערכת המשוב החדשהלמנהל

 מרבית ,)מ"אר( ארגון רופאי המדינה צדלחצים מ בעקבות
   .והיא בוטלה –להדרכה  י המחלקות לא הגיעומנהל

 מבקשת לקבוע כי הרופאים יעברו המדינה  שירותותנציב    
מתנגדים הרופאים . השנה תהליך של הערכה בידי ממוניהם

ולהכפיף  םתוא" לאלף"נועדו ההערכות טוענים כי ו, נחרצות
הם .  ולאו דווקא רפואיים,מסחריים-אותם לשיקולים זרים

גם .  כתנאי לכל סוג של הערכהמ"ומ י יתקיים עמםדורשים כ
   .הצטרפה למאבק) י"הר(בישראל ההסתדרות הרפואית 
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  כך מייצרים אפליה בדיור
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דנה הכנסת בהצעת החוק אותה מקדם ) 7.7(    בשבוע שעבר 
לפיה יוצאי צבא הרוכשים דירה , שר האוצר יאיר לפיד

היועץ המשפטי .  לא ישלמו עבורה מס ערך מוסף–חדשה 
לכנסת פרסם חוות דעת המצביעה על האופי המפלה של 

 דוגמת החרדים –לוסיות הפוגעת באוכ, הצעת החוק
  . פטורות משירות חובה בצבאברובן ש–והערבים 

אולם יש , מ על רכישת דירה"אני תומך בביטול המע    "
אמר , "כלפי כלל האזרחים, להחיל צעד בזה באופן שוויוני

בדיון שהתקיים במליאת , ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח
לראות בו ואין , השירות הצבאי אינו דבר מקודש. "הכנסת

אם רוצה . את כרטיס הכניסה למועדון האזרחות השווה
, אולם אין זה ראוי.  שיעשה זאת–הצבא לתגמל את חייליו 

 ואין זה מידתי לפגוע בזכות לדיור של אותם אין זה הוגן
 אשר בשל אמונתם הדתית או השתייכותם ,האזרחים

 ". הלאומית אינם משרתים בצבא
אולם , מ דיפרנציאלי"תומך במעכ ברכה ציין כי הוא "    ח

אלא היכולת , כזה שהקריטריון הקובע בו אינו השירות בצבא
אין היגיון בכך שאדם המשתכר שכר מינימום . "הכלכלית

 ישלמו שניהם את – שקל לחודש 100,000ואדם המשתכר 
מ "ניתן לייצר מנגנון של מע. מ בגין אותו המוצר"אותו המע

הכנסת המדינה ממיסים לא אשר יבטיח כי , דיפרנציאלי
אולם נטל המס יתחלק באופן שונה בין אנשים , תיפגע

  ".כלכלי הוא שונה-שמצבם החברתי
כי הצעת החוק מכוונת לפגוע בערבים ,     הוא הדגיש

שתי אוכלוסיות ששיעורי העוני בקרבן  גבוהים , ובחרדים
כי האוכלוסייה הערבית מופלית , עוד הדגיש. מהממוצע

דבר , קעה הממשלתית בתשתיות ובתקציביםלרעה בהש
השאלה שצריכה , לכן. "המסייע להעמקת העוני בקרבה

אלא חובתה של , להישאל היא לא חובת האזרח כלפי מדינתו
  ".המדינה כלפי האזרח

כי הוא אינו סבור ,  אמר בדיון)ש"חד (ידידידידווווחנא סוחנא סוחנא סוחנא סוכ "    ח
שהצעת החוק תתרום לפתרון בעיית הדיור בקרב זוגות 

מי שיפיקו תועלת ,  לדבריו. מהשכבות המוחלשותריםצעי
, מהחוק המוצע הם בעיקר אנשים שמצבם הכלכלי הוא גבוה
. שהאפשרות של רכישת דירה היא אפשרות הפתוחה בפניהם

אבל האם . מ"החוק הזה מגדיר דירה בתור מצרך פטור ממע"
מצרך פטור שייחשבו תרופות מצילות חיים לא ראוי 

  .שאל, "?מ"ממע
  

   גם בארנונה ממפעל מזהם–צדק חלוקתי 
, )9.7(כ חנא סוויד בשבוע שעבר "    הצעת החוק שהגיש ח

ביקשה לקבוע כי הארנונה בגין מפעל הגורם למפגע סביבתי 
 –מטמנת אשפה או מחצבה ,  דוגמת מפעל תעשייתי–

. תתחלק בין כל הרשויות המקומיות הסובלות מהשפעותיו
בו ייתכן שרשות , הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים

מקומית תזכה בהכנסה מארנונה בגין מפעל מזהם המצוי 
 הסובלת מנזקי –אולם רשות מקומית סמוכה , בשטחה
  . לא תהנה מהארנונה שאותו מפעל ישלם–הזיהום 

והיא הוסרה ברוב קולות , הצעת החוק    הממשלה התנגדה ל
  .מסדר יומה של הכנסת

החוק הזה מפלה בין המגזר הכפרי לבין , יתר על כן    "
, במושבים,  בקיבוצים–שהרי במגזר הכפרי . המגזר העירוני

, לכן.  אין בנייה קבלנית של דירות חדשות–  הערביםבכפרים
 כ"אמר ח, "יהנו מהחוק החדשימי שמתגוררים שם לא 

, נוסף על ביטול הקריטריון המפלה של שירות צבאי. סוויד
מ יינתן " שפטור ממע,הוא הציע כי הצעת החוק תתוקן כך

אלא גם למי שבונה , לא רק למי שרוכש דירה חדשה מקבלן
  .את ביתו בעצמו

  

  לשים סוף להסתה הגזענית
סתה אירועי השבועות האחרונים הצמיחו גל עכור של ה    "

מסוכן ברחוב וברשתות ו בטא בדיבור רצחניהמת, לאומנית
הדיבור האלים הזה התגלגל גם לפעולות . החברתיות

בנאום במליאת , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "אמר ח, "אלימות
, מי עלי' הוא המשיך וגולל את סיפורה של ניג).9.7(הכנסת 

שנסעה ברכבת , דוקטורנטית ערביה המתגוררת בירושלים
בקריאות , הקרון בו ישבההקלה כאשר המונים צבאו על 

ברכבת איימו נוסעים עלי הייתה עדה לכך ש". מוות לערבים"
 לידי כדי שיפלו, לגרש החוצה אם ערביה עם ילדה הפעוט

  .ההמון צמא הדם
על מה שקורה  מבט כוללהדברים האלה מחייבים     "

ההסתה . הספר-ועל היעדר החינוך נגד גזענות בבתי, בחברה
אלא , מהשטח ומהרשתות החברתיות, אינה מתחילה מלמטה

שר במיוחד בולט . מההתלהמות של שרי הממשלה, מלמעלה
הזדמנות כל לא מחמיץ אשר , אביגדור ליברמן, החוץ

אויב ה'את הכינוי ישראל באזרחים הערבים להדביק ל
, "ולקרוא לשלילת אזרחותם ולסילוקם מהמדינה, 'מבפנים
  .כ חנין"אמר ח

  

  של מוריםישירה העסקה 
  

את הצעת ) 9.7(    מליאת הכניסה אישרה בקריאה טרומית 
שמטרתה לאסור על העסקה עקיפה , ש"החוק של סיעת חד

באמצעות חברות כוח אדם , של מורים במערכת החינוך
 הולכת ןהתופעה הפסולה של מורי קבל. "ובשיטות דומות

נצלנית ,  צורת העסקה קבלנית היא לא צודקת.מתפשטתו
 , כ דב חנין"אמר ח, "יע הזמן לשים לה קץהגו, ופוגענית

  .שנימק את ההצעה
מועסקים כעובדי קבלן עובדים בתנאים פחות המורים     "

 אין .יש פגיעה במעמדםו, עם פחות ביטחון תעסוקתי, טובים
  . "מקום לעובדי קבלן במערכת החינוך
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   פדרו גולדפרבמאת 

  קיבוץ ניר יצחק
  

 משפחתי ואני ,יותר מעשור    מזה 
, עוטף עזהיישובי יחד עם כל תושבי 

: נתפסת חיים במציאות הזויה ובלתי
מציאות בה אנו נדרשים להיות 

.  שניות מחדר מוגן15במרחק של 
מציאות זו פוגעת באפשרות לנהל 

 במדינה ,חיים נורמאליים ושפויים
 נורמאליתנו שתהיה בטיחו לשה

 .ושפויה
האנשים עייפים מהמציאות     

הם .  הזווהכואבת, המרגיזה, הקשה
פחות , יותר עצבנייםהופכים 

. נמאס להם ממה שקורהו, סובלניים
 ,איך אפשר לנהל חיים נורמאליים

מדי  ?אם אי אפשר לישון בלילה
הקסאמים בין " תחרות"נוצרת , לילה

האוויר הפצצות חיל לבין והגראדים 
הנמצאים רק מרחק , גיחות הטנקיםו

": מתחרים"והם כולם , קטן מהבית
  .מי יצליח יותר להפריע לך לישון

דוגמת האם , כל החלטה פשוטה    
הופכת למשחק של , לצאת מהבית
פלא אין , נוכח זאת. רולטה רוסית

, שהאנשים הופכים ליותר קיצוניים
, דורשים פתרונות מהירים ומוחלטים

  ".פתרון צבאי"זה ובכלל 
    אבל המחשבה מנקרת בראש ללא 

מעבר לגדר , ממש מולי: הפסקה
למעלה ממיליון בני אדם , הגבול

סובלים מבעיו דומות לבעיות מהן 
אולם להבדיל ממניף להם . אני סובל

ואין , "כיפת ברזל"אין , ד"אין ממ
מצבם ". צבע אדום"התראות של 
, והם חיים בסגר, הכלכלי ירוד

חברתית , ים מבחינה כלכליתחנוק
  .ואנושית

    האם החברה בישראל קשובה 
הממשלה כל עוד כי , נראה? לסבלם

והתותחים , מכה בתופי המלחמה
, את צלילי המוות והחורבןמשמיעים 

ציבור בישראל מוכן חלק גדול מה

לתת גיבוי להמשך ההרפתקאה 
אולפני . הצבאית המיותרת הזו

י מזמין הטלוויזיה מתחרים ביניהם מ
הלוחמניים ביותר את הפרשנים 

צוק  "מבצע. וצמאי הדם ביותר
הפך לקרנבל של כתבים " איתן

אשר ממלאים את מסכי , צבאיים
, הטלוויזיה במלל מלא פאתוס
  .ונשמעים קצת כמו שדרני המונדיאל

 של ערוץ פרשן הצבאיה, רוני דניאל
 נותן לנו שיעור לדוגמא איך, 2

 להוביל בכוחם של אמצעי התקשורת
תהליכי הקצנה ומיליטריזציה של 

במטרה להפוך , החברה האזרחית
  .אותה לצייתנית

    כמעט אף אחד לא שואל את 
מה יקרה אחרי : השאלות הנכונות

האם יהיו עוד כמה ? המבצע
, חודשים של שקט ליישובי הדרום

, ההרסואחרי כל ? עד הסיבוב הבא
, נפשבהפגיעות ברכוש ו, החורבן

קיים תהליך של יהיה לאיך אפשר 
שיתבסס על , פיוס בין שני העמים

מתי תקום ? צדק ועל הכרה הדדית
תשנה את ר שאממשלה בישראל 

 ותנסה לפלס ,סדר העדיפויות
? לעצמה דרך לשלום ולא למלחמה

ר שאמתי תקום ממשלה בישראל 
ולרצונות תכתיבים לתתנגד בתוקף 

 ?  הממסד הצבאישל
וקירות ,     כמעט שתיים בלילה

הדלת כמעט יוצאת . הבית רועדים
חיל אוויר תוקף באכזריות . ממקומה

סבל , הרס .את שכניי מעבר לגדר
. והרג מיותר מתפשטים בסביבה

ההרג  .האלימות מביאה לאלימות
 .נקמהלרצון ביוביל לרגשות שנאה ו

אזרחים חפים מפשע משני צדי 
של ההשלכות הגבול סובלים את 

  .ממשלה קיצוניתמדיניות אטומה ו
, רומרו" ציקיטו" – ובטלוויזיה    

שוערה של נבחרת ארגנטינה עוצר 
ארגנטינה עלתה  .פנדל אחר פנדל
חיוך מריר ועצוב  .לגמר המונדיאל

  .ימופיע על פני

  הדמיםמעגלנשים נגד 
ונוכח , )8.7(    בשבוע שעבר 

המתקפה הצבאית שיזמה ישראל 
פרסמה המזכירות , הברצועת עז

הארצית של תנועת נשים דמוקרטיות 
קריאה להתייצבות ) י"תנד(בישראל 

נשים נגד שפיכות הדמים ולמען 
  :בקריאה נכתב. שלום ושוויון

בימים אלה של עוד סבב     "
של , הרג והרס, מלחמתי של הפצצות

מעשי רצח מחרידים שקורבנותיהם 
של ליבוי שנאה , הם נערים וצעירים

 אנו קוראות לנשים –תה גזענית והס
הבה  :יהודיות וערביות, בישראל

נתייצב שלובות זרוע נגד שפיכות 
- למען הסדר שלום ישראלי, הדמים

למען שוויון מלא בין , פלסטיני
להגדלת תקציבי , ערבים ליהודים

החינוך והבריאות על חשבון תקציבי 
 .  "ההתנחלויות ומירוץ החימוש

 גדולות אין ספור מלחמות    "
הם  –וקטנות ורבבות הקורבנות 

ביטוי למבוי הסתום אליו הובילה 
אותנו מדיניות הכוח של ממשלת 

הרומסת את הסיכוי , ישראל
להיחלצות מהמערבולת ולהשיג 

שבמסגרתו תקום מדינה , הסדר קבע
 ,פלסטינית עצמאית בצד ישראל

 ."1967 ביוני 4-בקווי ה
, דווקא בימים קודרים אלה    "

ר אימהות מבכות את בניהן כאש
כאשר בחוצות נשמעות , שנרצחו

-ו" מוות לערבים"קריאות נוסח 
אנו מחויבות  –" לחסל את עזה"

לעשות כל שנוכל כדי לשמור ולהגן 
לעצור את שפיכות , על ילדינו

הדמים ולבנות חיים של שותפות על 
בסיס של שוויון וכיבוד זכויות האדם 

  ."ים הזכות לחי–ובראשן , והאזרח
  

 על הירצחו של אבל

  חדיר-הנער מוחמד אבו
    משלחת בהשתתפות חברי 

י ולשכת "הלשכה הפוליטית של מק
בביתה של ) 8.7(ביקרה , ש"חד

כדי , חדיר בשועפאט-משפחת אבו
להשתתף בניחום האבלים בעקבות 

 מוחמד 16-הירצחו של הנער בן ה
שנחטף ונשרף חיים בידי , חדיר-אבו

  .ימנים קיצונים
ש הביעו את "י וחד"   חברי מק 

, זעזועם העמוק מהרצח הפאשיסטי
שאחד , וחיזקו את ידי המשפחה

  .ב"מבניה הוכה לאחרונה בידי מג
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   6/בעולם 

  

  לנצל כל הזדמנות לחולל שינוי
  

  

  

  

  

  

  

  

  ר סיעת השמאל המאוחד בפרלמנט האירופי"יו, ראיון עם גבי צימר
  

די ("אחת מנציגי מפלגת השמאל הגרמנית ,     גבי צימר
נבחרה לאחרונה מחדש לעמוד , בפרלמנט האירופי") לינקה

 ).GUE/NGL(בראש סיעת השמאל האירופי המאוחד 
, שהתקיימו בחודש מאי, אירופיבבחירות לפרלמנט ה

   .52- ל35- מ, הגדילה הסיעה משמעותית את מספר חבריה
  
  

, "פורםטרנס"    לאחרונה התראיינה צימר לאתר השמאל 
ימין הקיצוני את התחזקות ה, וניתחה את תוצאות הבחירות

  . בפני השמאל הניצביםואת האתגרים

  
        ????איך את מעריכה את תוצאות הבחירותאיך את מעריכה את תוצאות הבחירותאיך את מעריכה את תוצאות הבחירותאיך את מעריכה את תוצאות הבחירות

  
  

ישנה , מצד אחד. ה מעורבתבנו תחושרות הותירו     הבחי
אשר כנראה , התחזקות של השמרנים

דמוקרטים -יחברו לליברלים ולסוציאל
. ויזכו יחד ברוב בפרלמנט האירופי

 כמיהה נהברור גם שיש, מהצד השני
שונה , בקרב רבים למדיניות אחרת

חלק . אירופיעבור האיחוד ה, בתכלית
לתמוך בחרו מאלה המבקשים שינוי 

  . במפלגות הלאומניות
-    אולם לא הימין הקיצוני ולא הקואליציה השמרנית

 –דמוקרטית -סוציאל-ליברלית
אף אחת משתי אפשרויות אלה 

לא תבטיח כי האיחוד 
להתמודד האירופי יוכל 

עם האתגרים 
, והעומדים בפני

ולייצר חלופה 
המתבססת על סולידריות 

 ברורה של התנגדות דרושה מדיניות. ועל ערבות חברתית
לתכניות הצנע ולהסכם הסחר החדש בין האיחוד האירופי 

  ).TTIPהסכם (ב "לבין ארה

  
        ???? הסיבות להתחזקות הימין הקיצוני הסיבות להתחזקות הימין הקיצוני הסיבות להתחזקות הימין הקיצוני הסיבות להתחזקות הימין הקיצונימהמהמהמה

  
  

ואיבדו את האמון ,     אנשים רבים מתקשים להתקיים בכבוד
הימין הקיצוני מתאמץ מאוד . באיחוד האירופי ובמוסדותיו
ומפזר את האשליה כאילו , הלצייר עצמו כחלופה היחיד

בימין . הדרך לשינויהיא השיבה למודל מדינת הלאום 
אשר מעמידה , הקיצוני לא מעוניינים באירופה חברתית

את עוד יותר הם מבקשים להדיר . במרכזה את טובת הכלל
, מיעוטים אתניים, מהגרים: הקבוצות המודרות ממילא

  .'מובטלים וכו, אנשים עם מוגבלויות
  
  

אנו בשמאל לא הצלחנו לשכנע מספיק שהמשבר הוא     
, יוון. ולא לאומיים בלבד, משבר במימדים אירופיים

אירלנד וספרד סבלו מבעיות בכלכלותיהן , פורטוגל
אחריות ה.  אולם בעיות אלה אינן הסיבה למשבר,הלאומיות

 וכך גם על כתפי ההון ,רובצת גם על כתפי האיחוד האירופי
  .הפיננסי הבינלאומי

.     האתגר של השמאל הוא לייצר מענה אירופי למשבר
,  לדעתי.אולם בינתיים היו לנו היסוסים רבים מדי בשאלה זו

השמה קץ למדיניות , ברור כי אנו זקוקים לאירופה סולידרית
ומבטיחה התפתחות כלכלית שהיא , ליברלית- הניאוהצנע

  .סביבתית וברת קיימא, חברתית
הם . מן הבחינה הזו, ביוון היא דוגמא" סיריזה"     מפלגת 

אולם אין הם , תמיד טענו שדרוש פתרון אירופי למשבר
דורשים לעזוב את גוש האירו או להתכנס בגבולותיה 

 –שאם יציעו הצעות כאלה , החשש הוא. הלאומיים של יוון
, אנשים יעדיפו להצביע לראשונים שהעמידו תביעות אלה

אולם כוחו של השמאל הוא דווקא . ימין הקיצוני ל–קרי 
  .ביכולתו לשתף פעולה מעבר לגבולות הלאומיים

  
מהם השינויים שחלו לאחרונה בסיעת מהם השינויים שחלו לאחרונה בסיעת מהם השינויים שחלו לאחרונה בסיעת מהם השינויים שחלו לאחרונה בסיעת 
השמאל המאוחד בפרלמנט השמאל המאוחד בפרלמנט השמאל המאוחד בפרלמנט השמאל המאוחד בפרלמנט 

        ????האירופיהאירופיהאירופיהאירופי
    אל הסיעה הצטרפו מפלגות חדשות 

מפלגת . שלא היו חלק ממנה בעבר, רבות
היא . הספרדית היא אחת מהן" פודמוס"

השונה משאר המפלגות , צעירהמפלגה 
אנו מקווים . המסורתיות בשמאל
ומעריכים , ללמוד מגישתה

שגם הם ילמדו להכיר את 
כללי המשחק בפרלמנט 
האירופי ויתמודדו 
איתם בעזרת הרוח 
המתחדשת שהם 

  .מביאים איתם
    בעקבות הבחירות לפרלמנט האירופי הקדשנו מחשבה 

המורכבת ,  כשלנורבה לנוהלי העבודה של סיעה מגוונת
ממפלגות בעלות אידיאולוגיות שונות ומסורות רעיוניות 

, החלטנו כי לא תינתן יותר זכות וטו למפלגה בודדת. שונות
  .  לא תסוכל בידי מיעוטרובדעת הכדי להבטיח ש

  

    עוד החלטנו שהנהגת הסיעה תיעשה בצורה יותר 
, עברב. ר בסיעה"וכעת יש לנו שלושה סגני יו, קולקטיבית
 אולם כעת ,ר היה רק תפקיד של ממלא מקום" יותפקיד סגן

השינויים האלה . יש לכל אחד מהם תחום אחריות מוגדר
  .יאפשרו לנו לתפקד ביתר יעילות

  

    סיעת השמאל המאוחד לא תצליח לשנות את האיחוד 
רק באמצעות פעולתנו בתוך הפרלמנט , האירופי מן היסוד

הפרלמנטארית יש חשיבות אולם לפעילותנו . האירופי
אנו , ראשית: אסטרטגית במערכה לשינוי האיחוד האירופי

הסיעה , שנית; נותנים קול למי שבדרך כלל אינם נשמעים
ארגוני , סביבתיותו עלת ככתובת עבור תנועות חברתיותפו

אנו , ושלישית. 'קבוצות למען השלום וכו, זכויות אדם
שותנו כדי לשפר משתמשים בכל הכלים הפרלמנטאריים שלר

 הזדמנות לחולל כאשר נקרית. את תנאי חייהם של האנשים
  . עלינו לנצל אותה–שינוי חיובי 
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  מילים עניות
  

  

  

  

  

  

        שילהשילהשילהשילה- - - - דריירדריירדריירדרייר    ובלובלובלובליייי    מאת
  
  

  
  
  
  
  

  
  
        

 א ַרק ִסָרחֹון עֹוֶלה

 ַּגם ִמִּלים ֲעִנּיֹות, ִמִּצּנֹורֹות ַהִּבּיּוב

 ְמַאְּמצֹות ְלֵחיָקן ַאִין

 ְמַטְּפחֹות ַּדּלּות. ְּכמֹוטֹו ְלַחִּיים

 ,ִּבְמִסירּות יֹוְמיֹוִמית
 . רֹות ְּתִפָּלהִּכְמַדּבְ , ְּכָבאֹות ַּבֹּקֶדׁש

  )"שיכון סלע"מתוך השיר (

 

הכלבים שנבחו בילדותנו  ",ספר הביכורים של רועי חסן    
 זמן קצרהופיע ,  שיצא לאור בחודש שעבר,"היו חסומי פה

 למקובל בדיונים  רחב וסוער יחסיתשהיה, דיון ציבורילאחר 
בכמה , ב בעיקר סביב ההתרסה של חסןנסש, בענייני שירה

כלפי ההגמוניה התרבותית ,  שפורסמו בעיתונותשירים
הספר עצמו מקפל בתוכו הרבה מעבר , עם זאת. האשכנזית

ערס "לפולמוס שנוצר סביב חסן וסביב משוררי קבוצת 
א לאור ספרי ביכורים שחלקם צפויים להוצי, "פואטיקה

ראוי לשים לב לחידושים אחרים שהוא  .משלהם בקרוב
 פילווא, ראשוןה וכבר בספר, מביא איתו לשירה הישראלית

 .ראשוניה
הכנה ,  הוא נקודת המבט המציאותיתבולטהחידוש ה    

הכוונה היא קודם כל לשירים .  רבים מהשיריםשלת והייחודי
-וב" בית אין בית"במחזור , הפותחים והסוגרים את הספר

פורשים מול הקורא בכנות ובישירות עולם ה, "ראשית"
מבלי להציג אותו במסכנות , עשמלוכלך ורו, מוחשי מאוד

העולם שמתאר חסן מורכב . אליזציהימוגזמת או מתוך איד
של רעש ושל , ויר דחוסשל או, של ריח, מיסודות של זיעה

הוא  .בכך לא מסתכמת נקודת המבט של חסןשאלא . כאב
 עמדה אישית של משורר כאדם  – או אולי מתאר – מאמץ

ציאות אחרת מעבר מ כל העתהרואה , החולם בהקיץ תמיד
משורר העוסק ב, "עתידי"בשיר זו בולטת עמדה  (לקיימת

צומח מתוך ה כמעט תמיד מופיע רובד נוסף ,לכן ).ארז ביטון
אפילו , ג מציאות מעט אחרתמציה ו,המציאות המוחשית

שיכון "-ו" העבודה ",למשל (בכמה שירים. במידה קטנה
חליף את ל משב רוח שמוהרובד הנוסף הוא בסך הכ, )"סלע

רמז קטן לאפשרות אחרת במציאות של מעגל , האוויר הדחוס
 .סגור

כלומר המציאות , ובעיקר העבודה הפיזית, העבודה    
היא גיבורה מרכזית בכמה משירים , היומיומית של ניצול

 דה הפיזית ובסבל שהיא מביאה איתההעיסוק בעבו. אלה
ידה במ מזכירהוא . הישראליתהוא חריג בנוף של השירה 

ת את היצירה של משוררת אחרת בעלת עמדה ממסוי
 אך .תהל פרוש, הפועלת בשולייםפוליטית ברורה -חברתית

בעיקר ,  יש בו חידושים,גם בהשוואה ליצירה של פרוש
במחיר המשולם על , בעיסוק בחוויה החושית של העבודה

במחיר הנפשי של העבודה הפיזית : ומעבר לזה, ידי הגוף
 .והמונוטונית

שהיא , יש יסוד להאמין שהעמדה המיוחדת של חסן    
צגה בשירה כנראה העמדה המעמדית הברורה ביותר שהו

תשומת לב לא מעט בזכות  בזכתה, בשנים האחרונות
זה . 2011ההתעוררות שיצרה המחאה החברתית של שנת 

פשר את האתגר התרבותי שמציב חסן יהגורם שאגם כנראה 
 ,נית במקבץ של שירי מחאהמול התרבות האשכנזית ההגמו

 במרכז עמדהשיר ש, "מדינת אשכנז"הם הוא יבינמשהמוכר 
ש בחירה מודעת להעמיד את בשירים אלה י. הדיון הציבורי

 כי חסן לא מבקש ,חשוב לשים לב. מבחן פוליטיבהתרבות 
להציב תרבות מזרחית מוגדרת היטב אל מול התרבות 

ת התרבות על אלא להעמיד את שאל, האשכנזית ההגמונית
שיר בהפתיחה , למשל. צדק-מישור ערכי של צדק או אי

עוסקת במבט של התרבות ההגמונית על " מדינת אשכנז"
מו את כל התוויות שהוטחו ובה הוא מטיח בעצ, חסן כמזרחי

 איננה בדמות , ואילו התשובה שבאה לאחר מכן.במזרחים
ד אלא בתיאור ההתמודדות של יל, "מזרחי"- הגדרה עצמית כ

מזרחי דרך התבגרותו עם ההגדרה שלו ושל תרבותו 
שמגשש אחר הרגעים של  – את התיאור הזה. יםכנחות

לכאורה אין בה מקום  מתוך מציאות ש,צמיחת השירה
כדאי לקרוא פעם או פעמיים כדי לחוש את  – לתרבות גבוהה

 .נקודת המוצא הייחודית של חסן כמשורר
 השירה של רועי חסן  חשוב לנוחות שלהיבטישנו עוד     
כמה וכמה מורים לספרות לבני . אופן בו היא מתקבלתול

 שמחו לגלות , הלימודכיתותאל שהביאו את שיריו  ,נוער
 בקלות מאשר אליותר שהתלמידים מתחברים אל השירים 

ליצור שירה עשירה  – ההצלחה הזאת. חומר הלימוד הרגיל
ל בני ץ מחסומים של הקשבה אצובמקביל לפרו, ומרגשת

 ,מעמידה אתגר מול הקאנון של השירה העברית – נוער
  .נותחסן מעל דפי העיתואודות על כתב מה שנהרבה מעבר ל

  

, רועי חסן, "הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה"
  .'עמ 116, יר'טנגוצאת ה
  

  פתיחת תערוכה של עמאר יונס: יפו
תערוכת תפתח ביפו , 20:00בשעה ,  ביולי16,     ביום רביעי

אשר תוצג , הפלסטיני עמאר יונס-צילומיו של האמן הערבי
  . בעיר העתיקה, 10מפרץ שלמה , בלובי של תיאטרון יפו

 לדברי. ישוחח האוצר גיא רז על צילומיו של יונס    בפתיחה 
, תושב כפר ערה, בתערוכתו של הצלם עמאר יונס ",רז

. רוןשצולמו במזבלת  דרום הר חבמוצגים מבחר צילומים 
בסדרת צילומי הצבע של פועלי הזבל ניתן לראות את דיוקנם 

הצופה .  החיים במרחק לא רב מכאן, של אנשים קשי  יום
 משתקף ןמהש, כה עובר בין עיניהם של המצולמיםבתערו

  ". המשיק למרחב הזהות הישראלי,מרחב הזהות הפלסטיני
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,     המלחמה התוקפנית אותה יזמה ממשלת ישראל נגד עזה

הוציאו , כמו גם גל ההסתה הגזענית שקדם לה ושנלווה לה
  .מפגינים רבים לרחובות במקומות שונים בארץ

התקיימה שרשרת אנושית של יהודים וערבים  כפר קרעכפר קרעכפר קרעכפר קרעבבבב    
שכנים של "תחת הקריאה , )11.7 (בצומת הכניסה ליישוב

המפגינים נשאו שלטים נגד הגזענות ובעד ). ונהבתמ" (שלום
  .שלום וחיים משותפים

 ערבית נגד הגזענות-התקיימה עצרת יהודית פרדס חנהפרדס חנהפרדס חנהפרדס חנהבבבב    
במחאה על מעשי אלימות שיזמו פעילי ימין קיצוני , )6.7(

  . נגד ערבים מיישובי הסביבה
נערכה הפגנה ארצית של ועדת המעקב  בכפר מנדאבכפר מנדאבכפר מנדאבכפר מנדא    

, )10.7 (וסייה הערבית בישראלהעליונה של האוכל
שהתקיימה בקריאה לשרי , ש"בהשתתפות חברי כנסת של חד

  !".הסירו ידיכם מהעם הפלסטיני בעזה: "הממשלה
, נערכה משמרת מחאה בכיכר הבימה אביבאביבאביבאביב- - - - בתלבתלבתלבתל    

המפגינות . )12.7 (שאורגנה בידי קואליציית נשים לשלום
ד ההסתה והמפגינים נשאו שלטים נגד המתקפה על עזה ונג

  .הגזענית כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל
הייתה אמורה להתקיים עצרת נגד הכיבוש  ירושליםירושליםירושליםירושליםבבבב    

מרצ , ש"חד, "לוחמים לשלום"שאורגנה בידי , והמלחמה
היא בוטלה שעות ספורות לפני . )11.7 (ומאבק סוציאליסטי

שכן באזור , בהוראת פיקוד העורף והמשטרה, התקיימה
  . אזעקות והיו יירוטי רקטותירושלים נשמעו

ערבית ביוזמת - יהודית התקיימה משמרת מחאה בחיפהבחיפהבחיפהבחיפה    
 יומיים . )10.7 (בכיכר אמיל חביבי בוואדי ניסנאס, ש"חד

-הפגנה יהודיתעצרת לאחר מכן נערכה במרכז הכרמל 
בהפגנה נשאו דברים . בהשתתפות מאות מפגינים, ערבית

רבנים למען (ית לב הרב עיד, כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"יו
  .ראשת רשימת מרצ בחיפה, ושירה שגיא, )זכויות אדם
-יהודיתעצרת ) 12.7( התקיימה בצהרי שבת     בטירה    בטירה    בטירה    בטירה

בה הונפו שלטים רבים , ערבית נגד הגזענות ולמען השלום

, העצרת אורגנה בהשתתפות עיריית טירה. נגד המלחמה
בין . ש וממרצ"ופעילים מחד, נווה שלום, סבא-עיריית כפר

, חי-מאמון עבד אל, היתר נשאו בה דברים ראש עיריית טירה
  .הרסגור- עילאי הנדין, סבא-וסגן ראש עיריית כפר

  

  
  
  
  

  "זו הדרך"- ללתרומותקריאה 
,  וחלקם נסגרים    בתקופה בה עיתונים נקלעים למשבר

למלא תפקיד מיוחד בנוף " זו הדרך"ממשיך השבועון 
והוא , ון השמאל היחיד בעבריתזה עית. העיתונות הישראלית

אנו . 1965מאז שנת , שבוע אחר שבוע, מתפרסם ברציפות
מבקשים לפרסם ידיעות שבכלי תקשורת אחרים לא זוכות 

להביא קולות מהשטח מתוך מאבקים , לפרסום או להבלטה
ולספק ניתוח שמאלי של ההתפתחויות , חברתיים ופוליטיים

  .בארץ ובעולם
 אתל יגדה המעודד במספר קוראי השבועוןל ודיגה    

 עבור בשל התשלום  וכןהמעמסה הכספית הכרוכה בהוצאתו
העיתון ממשיך להתפרסם הודות למשאבים . המשלוח בדואר

שמעמידה לרשותו המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
 כדי .הקוראים, אולם הוא זקוק מאוד גם לכם, )י"מק(

, ת הפצתו של השבועוןאת התפתחותו וא, להבטיח את קיומו
להעמיד לרשות אנו פונים אליכם ומבקשים כי תסייעו 

  .העיתון משאבים נוספים
. קודם כל על ידי תרומות? "זו הדרך"-    איך ניתן לעזור ל
רק שני שקלים ( שקלים 100י של "תרומה שנתית למק

תרומה שנתית של . ת המשלוחומכסה את הוצא!) לגיליון
, כיסוי של הוצאות המשלוח והדפוס מבטיחה – שקלים 200

, מובטל או צעיר, כדי לסבסד קורא אחר" עודף"ועוד נותר 
אנו מבקשים , ה זקשרבה .שאין ביכולתו להרים תרומה

כי , לכיסוי הוצאות המשלוח שיקשנה לפני מקוראינו ששלחו 

הכתובת (שלחו שיק למימון הוצאות המשלוח בשנה הקרובה י

  .) במודעה להלן–למשלוח
לכתוב אלינו ולבקש לעבור אל הגרסה :     אפשרות אחרת

יגיע לתיבת הדואר " זו הדרך: "כלומר. המקוונת של העיתון
 לגרסה זההבצורה , מדי שבוע, האלקטרונית שלכם

או " על המסך"הקורא יכול לקרוא את העיתון . המודפסת
. כולו או חלקים ממנו, במדפסת הביתיתאפשר , להדפיסו

 נשמח –" זו הדרך"ממכריך מעוניין לקבל את  מיאם , כמובן
  . ל שלו"לקבל את כתובת הדוא

  ,                                                 בתודה מראש 
  "זו הדרך"מערכת 

  
  
  
  
  
  
  

  

א ת לאנא לשלוח  י"ק לפקודת מקשי

  . 6126102 מיקוד א"ת, 26205 דואר
  

העביר  לא נ: באימייללקבלת העיתון

  : אלדואר אלקטרונים בפרטי
info@maki.org.il   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים


