
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

התקיימה במרכז הכרמל בחיפה ) 19.7(במוצאי שבת     
י "מקביוזמת , ערבית נגד המלחמה בעזה- הפגנה יהודית

סירבה המשטרה לאפשר תהלוכה על ציר , תחילה. ש"חדו
 תהלוכה באחת השכונות לערוךוהציעה כחלופה , הכרמל

 באמצעות ץ"ש עתרו לבג"לאחר שפעילי חדרק . הערביות
  .תהלוכה בכרמלאישרה המשטרה , "עדאלה"מרכז 

, ימין התארגנו מראש כדי לפגוע פיזית בהפגנהה    גורמי 
! לעצור את המלחמה ":אשר התקיימה תחת הסיסמאות

להתקדם ! די להרג ילדים ואזרחים! להסיר את המצור
אשר , ביניהם היה הכהניסט ברוך מרזל!". לשלום צודק

 כלי  התייצב בחיפה ולחסום את התהלוכהקרא לתומכיו ל
-קראו לתושבים לקחת חלק בהפגנת תקשורת מקומיים

רם ראש עיריית חיפה ת, יונה יהבגם . הנגד של הימין
שפרסם גילוי דעת בכלל כאשר , ערבית-הסתה האנטיל

  .במרכז הכרמלאפשר הפגנה לץ "בג החלטתעל רת וביק
תכנסו בכניסה  שה,    מאות המפגינים היהודים והערבים

יהודים וערבים  ":קראו, לצומת כבאביר בשדרות מוריה
שדרות ילדים רוצים בבעזה ו"-ו" מסרבים להיות אויבים

 נגדם, ים מוסתם ימנילמעלה מאלף השתוללומולם  "לחיות
 הימין הקיצוני השליכו ביריוני. נערכה כראויהמשטרה לא 

, אל השמממפגיניעשרה מלמעלה פצעו שאבנים ובקבוקים 
 צרחובהפגנת הימין  .ש" וחדי"ת מקוביניהם חברי הנהג

מוות ", "מוות לערבים"קריאות פאשיסטיות דוגמת 
ומשתתפיה הכו עוברי ', וכו, "מוות לבוגדים", "לשמאלנים

רק משום שדיברו , שלא היו קשורים להפגנות, אורח
  . כמה פצועים הובהלו לטיפול בבית חולים.ביניהם ערבית

יהודית נגד - נערכה במקום עצרת ערבית, במצב שנוצר    
מפגיני השמאל התפנו לאחר שמרבית  .המלחמה והגזענות

- עלקבוצה של כמאה פעילי שמאלכותרה  ,אוטובוסיםב
בעוד שהכוח ,  לעברם אבניםיידו שידי אנשי ימין קיצוני

 נחלצו, רק לאחר זמן ממושך. המשטרתי גילה אוזלת יד
 . היו נתונים אל אוטובוס שאסף אותםהפעילים מהמצור בו

  י  בריונלעברו יידואבנים שבנותצו  אוטובוס זה חלונותגם 
  .אשר רדפו אחר מפגיני השמאל, ימין

   

  –בעזה על הפגנות נוספות נגד המלחמה 

  8עמוד ' ר

, יונס-ד אבו'מאג: מימין. 19.7, ש" בחיפה במוצשמאלהת הפגנ

 בראשו מאבן שיידה שנפצע, י"חבר הלשכה הפוליטית של מק

שהוכה , ש"חבר מזכירות חד, וואסים חוסארי: משמאל; פעיל ימין

  .בידי ביריונים
  
  

ש אצבע מאשימה "י ובחד"במקמפנים , בעקבות ההפגנה    
אשר מייצרים אווירה של ,  הממשלה והעומד בראשהלעבר

, ש"ר חד"יו. דמוקרטית ושל התרת דם- הסתה גזענית ואנטי
אספסוף פאשיסטי משתלט על " אמר כי ,כ מוחמד ברכה"ח

אנחנו נמשיך להיאבק . ממשלת הימין הקיצוניהרחוב בחסות 
ולמען ,  נגד המלחמה והגזענות– יהודים וערבים –במשותף 

  .)3עמוד מאמר ב' ר ("שלום צודק ושוויון מלא

  2014י ביול 23, 29    גיליון
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 התנועה הקיבוצית רוצה שוב להוביל 
לאו את אולם ירגע לפני שהחלו האזעקות בערי המרכז מ"

ביניהם מושיק , צוותא בתל אביב בכירי המשק הישראלי
במהלך הערב ... דן פרופר ועוד, עפרה שטראוס, תאומים

בתעשייה הושקה תוכנית מנטורינג להעצמת מנהיגות וחזון 
,  בה ייפגשו מנהלים ויושבי ראש של אסם,על שמו של קפלן

, ור'בונז, גיתם, שני- אהרוני, יסון'הצ, הוט, תנובה, יפאורה
 ויצרו ,ויוליה ומהדרין עם מנהלים מהתעשייה הקיבוצית

עמם תהליך של פיתוח והעצמת המנהיגות בתוך התעשייה 
 ".הקיבוצית שהם ממוביליה
 )11.7,  הקיבוציתהודעת דובר התנועה(

 

 פרופורציות
 27מאז תחילת המבצע של ישראל ברצועה נהרגו "

 ושיחת היום בישראל היא הבלגן בגני הילדים ,פלסטינים
 ".ובקייטנות במרכז הארץ

 )9.7, 2מבזק חדשות בערוץ (
 

 הבאנו שלום עליכם
, כלי תקשורת לרוביש . הישראלי אינו מקבל חיזוק מבית"

שו שעה אחת של שירים לחיזוק ידיים הקדימהם  כמהאולם 
כמה גייסו את חיים נחמן ביאליק ורבי נחמן מברסלב ? רפות

 ".קרוב לאפס? ונתן אלתרמן ונעמי שמר ולחניהם
 )13.7, "ישראל היום", דן מרגלית(

 

 לבן- נפוליאון כחול
בבדידות , ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עומד לבדו"

מעותית בעניין המשך בצומת קבלת החלטה מש, מזהרת
 בכל ימי המערכה עד כה גילה ראש ...המערכה בדרום

 ...מיומנות ומנהיגות, שיקול דעת, הממשלה תבונה מדינית
יעמוד עמידה , מכוח אחריותו, בטוחני שראש הממשלה

 ".איתנה על משמר האינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל
 )13.7 ,"ישראל היום ", מרצה למשפטים,חיים שייןר "ד(

 

 הוא מפרשן ואחרים מרביצים: חלוקת עבודה
' פעילי זכויות'- ליברלים ו'-קשה יותר להבין את ה"

. אפשר לבקר את מדיניות ישראל. שמתגייסים לשירות חמאס
זה לא הסיפור של חברי הלהקה הנודדת בין עצומות 

הם מחמירים . להפך. הם אינם מקדמים זכויות אדם. להפגנות
רתים את האידיאולוגיה הרצחנית של הם מש. את המצב

זה בדיוק מה שהנייה . זו לא פרשנות ולא הערכה. חמאס
, בהפגנות, בשיח זכויות אדם, אתם תעסקו בהסברה: אומר

 ".כדי שחמאס יוכל להתפנות למאבק המזוין
 )13.7, "ידיעות אחרונות", בן דרור ימיני(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מבקשי מקלט ללא מקלט
אלפי , של אש בלתי פוסקת על הדרום  משך ימים ארוכים   

פליטים הכלואים בחולות ובסהרונים ליד באר שבע חיים שם 
נוסף לכמה שנורא  זאת. מרחב מוגןובלי  בלי מקלט ,בפחד

עם התנאים הסניטריים המזעזעים , רגיעהשם גם בעתות 
  . והאיסור לעבוד ולהתפרנס

,  לא חוזרים לארצות מוצאםמבקשי המקלט, למרות זאת    
ם "האו כמו גם –הם זאת משום ש. לאריתריאה או לסודאן

יודעים שמה שמצפה להם שם גרוע  – והקהילה הבינלאומית
 . יכולים לדמייןורבה מכל מה שאנחנבמידה 

 לכך  מספק עוד הוכחה"צוק איתן"מבצע שעולה  אןכ    מ
מו  כ,"מהגרים"או " מסתננים"מבקשי המקלט הם לא ש

  .הם פליטים. שהממשלה קוראת להם

   אביב- תל ,ור שיא                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 איזה מין בית יהודי
  
  

בגללה שקד מהבית היהודי מצאה את הסיבה כ איילת "ח    
או כמו שהיא , מדינת ישראל גם הפעם לא תנצח את החמאס

לו זכות אין , עם שאינו יכול לספוג אבדות ":ניסחה את זה
רגישות יתר של כאילו איזו ,  או במלים אחרות."קיום

במשך כמה  ה מנע,םי המדינה והצבא לחיי החייליקברניט
, מנצח בזרל " צהשתעטור את ,  הקרקעיתפלישהאת הימים 

 . עד הסבב הבא,הכבוד הערבי יירמסו
כ שקד רואה את עצמה כממשיכה במרוץ "כיוון שח    

עכשיו נמצא לפיד א סבורה שהיוה, השליחים של היהדות
התאפיינה היהדות בעבר לה כי להזכיר כדאי , אצלה

מאז אולם . 'וכו, אמנותב, תרבותב, בהשכלהבהישגים 
משווקים לנו גירסה של יהדות , הוקמה המדינה היהודית

מפעילי של של חובשי הכיפות והמותאמת לגישתם כוחנית 
בפולחן  הקיום היהודי, לתפיסתה של שקד .כיפת הברזל

 .וכל השאר נותר מאחור, מתים
 'בית יהודי'במקום . הגישה היא אחרת,     במחנה השמאל

אולם כזו הבנויה על ,  דירה קטנה וצנועהף מעדיהוא, כובש
דידותיים לשכנים יסודות הרבה יותר חזקים והרבה יותר י

  .עם סיכויים גבוהים יותר לשרוד –ולכן , ולסביבה
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  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

ודת המפלגה בשיק לפק  שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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



  

 3/דמוקרטיה 
 

  

  בין בריונות לפאשיזם
  

  "בוגד"- ו"פחדן "דיבידנד ציבורי בהדבקת תוויות שלמקוששים 
  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  
קופת מרפאת השכונתית של בחדר ההמתנה לאחות ב

גבר צעיר שיחה עם  אישה מזרחית מבוגרת יוזמת ,חולים
  :המעיין בספר תפילות, חבוש כיפה שחורה

 ?אז מה צריך לעשות, כבוד הרב -
 .ריך למחוק את עזהצ -
 ?!אבל יש שם נשים וילדים -
  .זו בעיה. את צודקת -

הקריאות , 2014במלחמת עזה מהדורת 
גם מצד , להשמיד ולאבד נשמעו מכל עבר

לאחר ,  בשבוע שעבר.נציגי השלטון
גבו של חייהם של למעלה שהפצצות 
קראו השר , זרעו הרס ברצועהממאתיים ו

ארדן ואחרים להפסיק את זרם החשמל 
כים מוועדת החוץ "ואילו ח, והמים לעזה

שיח . אופציה זויישום והביטחון דנו ב
אשר , יםפאשיסטי ממסדי זה הזין מצדו את קבוצות הבריונ

היכו מפגיני שלום באלות  –בהתנגדות רפה של השוטרים 
  .וקרעו את שלטיהם וחולצותיהם

  

  מסורת של בריונות אלימה
יה היהודית גם י היו בקרב האוכלוס30-כבר בשנות ה
וגם לא ) י" שארגנה מפא"פלוגות הפועל("בריונות ממוסדת 

 נגד ושפעל, )"ברית הבריונים", ר"חניכי בית(ממוסדת 
  .ובעיקר נגד הקומוניסטים, יריבים פוליטיים

 1968-שייסד ב ("הליגה להגנה יהודית"- מאז מאיר כהנא ו
גם נוסף למציאות הלאומנית בארץ , )1971-וייבא לישראל ב

שעם ספיחיו הרבים כלולים , הזרם הכהניסטי הגזעני הקיצוני
  .חדיר משועפאט-גם רוצחי הנער הערבי מוחמד אבו

 נוספו גם ארגונים גזעניים אידיאולוגיים 90-החל בשנות ה
אשר הודות לתורמים נדיבים , "אם תרצו"-ו" זו ארצנו"נוסח 

  .מממנים מסעות הסברה ימניים קיצוניים
, ובעיקר הפייסבוק, ה האלקטרוניתבאמצעות המדי

שגם , ערבית רוויית אלימות ודם-מתנהלת הסתה אנטי
בקרב צעירים ובני נוער יהודים מבטאת הלוך רוח פאשיסטי 

  .וגם מטפחת אותו
  

   ריקבון ממסדי
בתנאים של , אלימההמבלי להמעיט בחשיבות הבריונות 

 מתופעה אינה נובעת בעיקרה ישראל הסכנה הפאשיסטית 
מהאופי ,  שנה47אלא מהימשכות הכיבוש כבר , שוכה זוח

ל העבודה המאורגנת מהחרבתה ש, המיליטריסטי של החברה
כלפי ומקיבוע האפליה הלאומית ) רשות השידור, למשל(

  .ישראלהאוכלוסייה הערבית ב

צבאיות שהובילו -היו בהיסטוריה הפיכות צבאיות או כמו
אך ניתוח .  או פחות ארוכים יותרלכינון משטרים פאשיסטיים

: של התנאים של ישראל מצביע על תהליך דומיננטי אחר
עם , מפלגתי הקיים-הפוליטי ריקבון פאשיסטי בתוך המבנה

מפלגות ימניות קיצוניות המתחזקות בבחירות והרוכשות 
תר י. השפעה ולגיטימציה בתוך הממשלה

בסיעתה של מפלגת ממסד ותיקה , על כן
, לרבות סגן שר, כים"כמו הליכוד העזו ח

ת ולקושש דיבידנד ציבורי בהדבקת תווי
 לראש "פחדן" שלו        "בוגד"של 

  .ממשלה ממפלגתםה
הריקבון הממסדי כולל תופעות של 

מנגנון . אך הוא רחב יותר, שחיתות
, פרקליטיו, שוטריו, המדינה על חייליו

השלים עם תפקידו לארגן , שופטיו ועוד
גם לבצע כמו , את הכיבוש ולתחזקו

  .ליברלית קיצונית-מדיניות ניאו
נערכו לאחרונה תוצאות הבחירות ש

בהן זכתה מפלגת הימין הקיצוני של  –לפרלמנט האירופי 
ו הפאשיסטים פן ברבע מהקולות בצרפת והתחזק-מרין לה

זרם זה מצליח כי  , מלמדות שוב–ביוון ובארצות נוספות 
   .לי ממושך להיבנות מייאוש חברתי ומסבל כלכשוב ושוב

  

  מחשבות לדיוןכמה 
שלא התיימר כלל למצות את , על יסוד הניתוח הקצר לעיל

  .להציג כמה מחשבות לדיון נוסף, כך נדמה לי, ניתן, הנושא
הבורגנות הישראלית עדיין מחזיקה היטב , נכון לעכשיו

א אפילו עלו "השערים בבורסת ת(במושכות הכלכליות 
מתנהלת לא על עצם קיום לכן המערכה . והפוליטיות) מעט

 בתחומי אאל, )המשרת אותה (דמוקרטי-בורגניהסדר ה
: לדוגמא. על אופייה ומרכיביה, הדמוקרטיה הקיימת

  .המערכה סביב העלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת
הרי קומוניסטים חייבים להיות , אם הערכה זו נכונה

. עליהם ולא לערער רגישים במיוחד לסדרים הדמוקרטיים
י יוחלף המושג "אין מקום שבפרסומי מק, למשל, ךכ
  ."ליברמן-בנט-כנופיית נתניהו"בביטוי כמו " ממשלה"

, מבין הנושאים הדמוקרטיים שעל סדר היום הנוכחי
נגד הזרם   הסיכוי הרב ביותר להד ציבוריבעלהנושא שנראה 

 –ערבית וההתנגדות לגזענות - הוא השותפות היהודיתהעכור 
י "מבחינתה של מק. " להיות אויבים מסרביםיהודים וערבים"

לרבות , שהמאמצים בהנעתו, זה המנוף הפוליטי רב העוצמה
, במקביל. עשויים להניב תוצאות, השקעת אמצעים כספיים

 –כך שבכל פגישה , הנושא צריך להגיע לכל סניף ולכל חבר
 יימצאו דרך –ואילו בכל פרסום , ידונו בדרכים לקידומו

  .להדגיש אותו
שביטאה חשש לטבח ילדים ונשים , גם תושבת השכונה

  . היא כתובת למערכה ציבורית זו–בעזה 



 4/כנסת 

  

  ממשלה המקריבה חפים מפשע 
  על מזבח המלחמה

  

  
  

  

  

  ש"חדר "יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

ואנחנו אומרים . "יורים, שקט": אלה אומרים לנובימים     
 את זעקתם של עוקצריך לז – מפני שיורים: פךיההאת 

הסובלים והמבוהלים משני עברי , האנשים החפים מפשע
 אלינו מעזה הם מראות עיםהמראות שמגי, ואומנם. הגבול

 התקשורת הישראלית אינה – למרבה הצערו, מצמררים
  .מראה ולו שבריר מהזוועות שהממשלה מעוללת שם

הנגב באחת -שערתושבת לפני כשעתיים התראיינה     
וכשהיא נשאלה על הסבל שלה , מרשתות הטלוויזיה בישראל

 לדבר על  היא דווקא בחרה,ושל משפחתה בצל האזעקות
 ואין ם אין מקלטיםש, עזה  של האזרחים ברצועתסבלם

חסר בשיח הפוליטי והוא ,  מאודהקול הזה חשוב. אזעקה
הם חפים מפשע נחוץ לדבר על כך שה. במדינת ישראל

 . של ממשלת נתניהומשלמים את מחיר התוקפנות ש
 יותר, עזה אדם ברצועת- בני200- עכשיו נפלו כעד     

 18משפחה אחת איבדה  .נשים וזקנים, ממחציתם ילדים
אבל בעיקר , לבי עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן. מבניה

למנות את יקיריהן אפילו לבי עם המשפחות שלא יכולות 
 . ההפגזב כי כל המשפחה נכחדה ,המתים

האם ? מלחמה הזאתלהשיג במה רוצים נתניהו וממשלתו     
ם ככל שיש יותר הרוגיכי  , הנפשעתהיהוא עדיין נאחז בהז

 ראש הממשלה ?הישראלים יהיו בטוחים יותרכך פלסטינים 
המבקשת , נדה פוליטית צינית'יצא למלחמה על בסיס אג

נתניהו רוצה . לקבור יחד עם הקורבנות גם את הסיכוי לשלום
אין עם מי לומר שוכדי להמשיך , להרוס את הפיוס הפלסטיני

  . י העם הפלסטינ להידברות עם הנהגתלדבר ואין כתובת אחת
מותה של : ורוצה לשאול, אני מעיין ברשימת ההרוגים    

ו של מות?  מלחמה בטרורוז, 4 בת, יאסמין מוחמד מטווק
מותה של ?  מלחמה בטרורוז, בן שנה וחצי, מוחמד מלקה

    ?  מלחמה בטרורוז, בת שנה וחצי, ודה עבד אלגפור'רנים ג
 על ולהתנצל, בשם ממשלת ישראל, עמוד כאןמישהו צריך ל

הדין הבינלאומי מגדיר במדויק מהו פשע . הפשע הזה
וישראל , ומגדיר במדויק גם מהו פשע נגד האנושות, מלחמה

  .מבצעת את שני הדברים בשטחים הכבושים
 לא תעמוד האמירה – והרי אכן תבוא העת –בוא העת     ב

מילאתי רק : מראש הפירמידה ועד אחרון החיילים, לאף אחד
להפציץ ? איזה פקודות. ביצעתי פקודות רק, אחרי הוראות

מקום המאוכלס ביותר בעולם  ב,אוכלוסייה אזרחית מהאוויר
  ? 'לא התכוונו 'ולהגיד

אלא , נה על עצמה ועל אזרחיהיאינה מג ישראל    ממשלת 
תוך ביצוע , מגינה על המשך הכיבוש ומסכנת את אזרחיה

 מאזרחי ישראל יכולה רקטותהרחקת ה. פשעי מלחמה
ייבוש הביצה הטובענית של המשך רק באמצעות תממש לה

 באמצעותובירושלים המזרחית והמערבית הכיבוש בגדה 
בניגוד לחלק מחברי . עזה  המצור הנפשע ברצועתפסקתה

זרחים שצריך להוציא את האכשאני אומר , הכנסת הצבועים
, חיםאני מתכוון לכל האזר – החפים מפשע ממעגל האלימות

ש נסענו "אני וחברי בסיעת חד. גם היהודים וגם הפלסטינים
כדי להשתתף בהלוויתה של פאינה , 2006בנובמבר , לשדרות
איש אינו יכול , לכן". קסאם"שנהרגה מירי רקטת , סלוצקר

לטעון שהחפים מפשע משני העמים אינם עומדים לנגד 
 אבל מי שרוצה להבטיח את ביטחונם של האזרחים. עינינו

.  לשלוםמ"ושתוביל למ,  חייב ללכת להפסקת אש–בישראל 
  . זו הדרך האמיתית להוציא את כל האזרחים ממעגל העימות

גם , אנו קוראים למפלגות אשר תומכות בתהליך מדיני    
 ולחדול לשבור את שתיקתן, וגם באופוזיציהבקואליציה 

שמפלגת העבודה סבור  אני .מתמיכתן במהלכי המלחמה
למה הם . נמנעה מלמלא את תפקידה כאופוזיציהטעתה כש

יתבצע טבח נוסח  וכניסה קרקעית לעזהשתהיה ? מחכים
  ?רק אז יתחילו למתוח ביקורת על הממשלה? סברה ושתילה

לאומית לעצור את ההידרדרות נאנו קוראים לקהילה הבי    
 –פשע נוכח  שתיקה .ממשלת ישראלאליה מובילה הנפשעת 

 תבועחובה פוליטית ומצפונית ל, לכן. היא שותפות לפשע
  . התוקפנות ולחדול מההרגהפסיק אתלממשלה מה

  

  )14.7(ש "אמון בממשלה של סיעת חד- הנמקת הצעת האי
  

  של מפגיני הימיןלחקור את האלימות 

  אביב-לנגד הפגנת השלום בת
  
  
  

הודיעה , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח א שהגישעקבות שאילת    ב
-השלום בתל שוחרימות נגד המשטרה שתחקור את האלי

  ).         12.7(בהפגנה שהתקיימה ברחבת הבימה , אביב
. שלושה דברים חמורים מאוד קרו שם" :כ חנין הזהיר"ח    

במפגינים פיזית בכוח לפגוע ניסו שהיו שם בריונים , ראשית
מפגינים ומפגינות כולל לרדוף אחרי , שדעותיהם שונות

 אחד המפגינים שהוכה .אותםבמטרה להכות , בתום האירוע
ינים  מהמפגמקצת, תשני. אף נאלץ לסור לבית חולים

בהן משתמשים ארגונים הימניים בחרו ללבוש חולצות 
התופעה הזו היא תופעה . נאציים באירופה- אויומפגינים נ

אין מקום להזדהות  במדינת ישראל. חמורה ומסוכנת, חדשה
והדבר . נאציים-אויעם תנועות ועם סמלים נ, עם ארגונים

מוות ' הקריאות האל, החמור השלישי שאירע בהפגנה
אשר חשפו את האופי ', שמאלנים למשרפות'-ו' לערבים

  ".האמיתי של מפגיני הימין שנכחו שם
א לשאילת שיב ה''''אהרונוביץאהרונוביץאהרונוביץאהרונוביץיצחק יצחק יצחק יצחק טחון פנים יהשר לב    

 והודיע על כוונת המשטרה לחקור ברצינות את ,)16.7(
 .תם לא מנעו השוטרים באותו ערבאו, אירועי האלימות



  מ
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  :עדויות מעזה

כך נהרגים 

  האזרחים
  

עדויות גבה  "צלםב"ן וארג

  פצצות הרבנות הומפלסטינים ק
  

גבו בימים " בצלם"תחקירני הארגון לזכויות האדם     
וישראלים נים עשרות עדויות של אזרחים פלסטינים ורהאח

שעבר פורסמה מעל בשבוע .  ההפצצות החיים תחתגביל
פדרו , י"עד המרכזי של מקעדותו של חבר הוודפים אלה 

בגיליון זה .  בעוטף עזהבוץ ניר יצחקתושב הקי, גודלפרב
 , ברצועת עזה"בצלם" עדויות שגבו אנשי כמה מתפרסמות

לא זכו כלל להתייחסות בעיתונות הישראלית בשפה ר שא
  .העברית

    
מספרת על מספרת על מספרת על מספרת על , , , , מעון לבעלי מוגבלויותמעון לבעלי מוגבלויותמעון לבעלי מוגבלויותמעון לבעלי מוגבלויותבבבבחוסה חוסה חוסה חוסה 

  נהרגו שתי נשים  נהרגו שתי נשים  נהרגו שתי נשים  נהרגו שתי נשים שבעטיהשבעטיהשבעטיהשבעטיה    ת המעוןת המעוןת המעוןת המעוןהפצצהפצצהפצצהפצצ

נולדתי . 33קוראים לי מאי נאהד מוחמד חמאדה ואני בת     
 אני חיה במעון 1994אבל מאז שנת , בעזה תופאח-בשכונת א

.  בבית לאהייא"פלסטין מברת"לבעלי מוגבלויות של עמותת 
 המעון הוא הבית. אני סובלת משיתוק מלא בכל הגפיים

מחוץ . יש במעון שבעה חדרים ואולם גדול . שליהיחיד
   .ניין יש גינה עם עצי זית ודקליםלב
קמנו מוקדם כמו בכל בוקר בחודש ,  ביולי12, בשבת    

 שפותחת את "סוחור"-ארוחת ה  ואכלנו יחד את,הרמדאן
 כי ,בוקר היינו חמישה חוסים במעון באותו. צום הרמדאן

יחד . בסופי שבוע חלק מהחוסים נוסעים למשפחות שלהם
 .קומסאן- לווא אבו אלס, המטפלת שלנו איתנו הייתה

השעה הייתה . שמענו את קריאת המואזין והתכוננו לתפילה
. פתאום היה רעש חזק של פיצוץ . בבוקר4:30בסביבות 

 .המעון היה מלא אבק ועשן. ל רעד והקירות התמוטטווהכ
לצאת מההלם ולהבין מה , לקח לי כמה דקות להתאושש

  . נעלמו והיה אפשר לראות האבק והעשן קצת. קרה
 חפצים שבורים היו מפוזרים בכל. המעון היה הרוס כולו    

בבטן , בדקתי את עצמי וגיליתי שנפגעתי בראש. מקום
הן . עולא וסוהא, שתי החברות שלי לידי ראיתי את. וברגליים

הבנתי מיד . נורא המצב שלהן היה. שכבו על הרצפה ולא זזו
נה לקומה הטיל פגע בגג וחדר דרך הקומה העליו. שהן נהרגו

  .המעון של
    . הגיע אמבולנס ופינה אותי לבית חולים, אחרי כמה דקות    

 נפצעו וגם אותי ראיתי שעוד שניים מהחוסים בזמן שפינו
בזמן שהייתי כבר  .מכוויות נפגעה, סלווא, המטפלת שלנו

 היו, שלפני שהמעון הופצץ, סיפרו לי מבקרים, בבית החולים
זה היה בערך שבע דקות . י אזהרהשכנים ששמעו ירי של טיל

. אנחנו במעון לא שמענו שום ירי אזהרה אבל  .לפני ההפצצה

כי , לעשות שום דבר לא היינו מסוגלים, גם אם היינו שומעים
סלווא . כולנו סובלים מנכויות קשות ולא יכולים לזוז בעצמנו

לא עלה , ובכלל. לא הייתה מצליחה לפנות אותנו משם לבדה
הם לא ידעו . מעון של בעלי מוגבלויות ציצובדעתנו שיפ

הפציצו את המעון  אני לא מבינה למה? שזה מה שיש שם
   .והרגו את שתי החברות שלי

כי יכול היה להיות , בכל זאת אני חושבת שהיה לנו מזל    
 כי ,המזל היה שההפצצה הייתה בשבת. הרבה יותר גרוע

למשפחות  בסופי השבוע הרבה מהחוסים במעון נוסעים
היינו במעון ביום של ההפצצה רק , 19במקום . שלהם

לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם כולם  אני. חמישה חוסים
 יחד ,אני עדיין מטופלת בבית החולים .היו שם כשזה קרה

 .עם שני חברים מהמעון והמטפלת שלנו
  

    ,,,,בטש בעיר עזהבטש בעיר עזהבטש בעיר עזהבטש בעיר עזה- - - - פצצת בית משפחת אלפצצת בית משפחת אלפצצת בית משפחת אלפצצת בית משפחת אלהההה
 בני אדםבני אדםבני אדםבני אדם    17171717    שקטלהשקטלהשקטלהשקטלה

. תופאח בעיר עזה-אני גר בשכונת אחדאד ו-שמי סעיד אל    
-נמצאת שכונת אל, ני של הרחובבצד הש, הבית שלי מול

שלוש -ארבעה או חמישה בניינים של שתיים יש שם .בטש
 , ביולי12, בשבת .בני המשפחה בהם מתגוררים, קומות

 הייתי בבית וראיתי את הדיווחים בטלוויזיה, בשעות הערב
רוב השכנים שלי היו גם . שראלעל המלחמה בין חמאס לי
אחרים היו במסגדים . שלהם הם באותה שעה בבתים

  .שמציינת את סיום הצום, "תראוויח- א"בתפילת 
 שמעתי שני פיצוצים חזקים 22:30בסביבות השעה     

היה קודם שום ירי התראה כמו  לא. שהרעידו את כל האזור
. שלי הפיצוץ היה קרוב מאוד לבית. שעשו במקרים אחרים

לפי . זכוכיות בבית התנפצו ועשן סמיך כיסה את האזור
הערכתי שאחד הבתים של , הפיצוצים הכיוון שממנו נשמעו

אחרי . מהם אבל לא ידעתי איזה, בטש הופצץ-משפחת אל
שווידאתי שבני המשפחה שלי בסדר ושאף אחד מהם לא 

האנשים ברחוב התקדמו לכיוון שכונת . לרחוב יצאתי, נפגע
  .איתם  ואני הצטרפתי אליהם והלכתיבטש-אל
 

            ,,,,בני אדםבני אדםבני אדםבני אדם    9999    הההההפצצת בית הקפה שהרגהפצצת בית הקפה שהרגהפצצת בית הקפה שהרגהפצצת בית הקפה שהרג
 שעה שצפו במשחקי המונדיאלשעה שצפו במשחקי המונדיאלשעה שצפו במשחקי המונדיאלשעה שצפו במשחקי המונדיאל

אחרי ,  ביולי9, יום רביעי ב.אסטל-    שמי בילאל אל
-א" שאכלתי את הסעודה המפסקת והתפללתי את תפילת

 כדי לראות "מרח-ווקת אל"הלכתי לבית הקפה , "תראוויח
. ארגנטינהבין דיאל בין הולנד להמונ גמר-את משחק חצי

-אל הוא בבעלות משפחת. בית הקפה בנוי מענפי דקל
הוא . עזבה-אן יונס באזור אל' ונמצא בחוף הים של ח,סוואלי

 מטר מבתי 200מטר מקו המים ובערך  30מרוחק בערך 
  . כולם גברים,  אנשים13בבית הקפה היו בערך  .התושבים

מפציצים בכמה מקומות שמטוסים  ידענו באותו הזמן    
 מקום בטוח להיות ואאבל הערכנו שבית הקפה ה, ברצועה

שתינו . ישבנו יחד וצפינו במחצית הראשונה של המשחק .בו
  . לא שמענו מטוסים באזור. הייתה רגועה קפה ותה והאווירה

מצאתי את , קורה כשהבנתי מה. פתאום היה פיצוץ גדול    
קתי מהחול שחסם לי את נחנ. עצמי קבור תחת העפר והחול

לא .  לחולאל מחוץהצלחתי להרים את הראש  .ההנשימ
 ,היה חושך. לעזרה הצלחתי לזוז מהמקום והתחלתי לזעוק

הוא פשוט נעלם . אבל הצלחתי לראות שבית הקפה נחרב
האנשים שהיו בתוכו נקברו . נשאר בור גדול ועמוק ובמקומו

 ."תחת החול



   6/בעולם 

  
  

  בקטארגם ו נצחמנצחי המונדיאל בברזיל י
  

  

אות מי יהיו המנצחים בגביע אפשר כבר לקבוע בווד    
הם יהיו . 2022-להתקיים בקטאר בהעתיד ,  בכדורגלהעולם

בדיוק אותם המנצחים במונדיאל שננעל בשבוע שבעבר 
ים ילאומיים האמריקא-התאגידים הרב: בברזיל) 13.7(

על כר הדשא אנו רואים שמה כמעט כל . יםיוהאירופ
 משלטי החל. ממוסחרהוא העולמיים  הכדורגל יבמשחק

וכלה בתלבושות , דרך הכדור, הפרסומת בצידי המגרש
שכל אחת מהן מקבלת חסות מאחת , הנבחרות הלאומיות של

 .פומה ואנייקי , אדידס: החברות הגדולות
 של נעליה להבחין בקלות על המרקע ב ניתן היה,השנה    
. נבחרות לאומיותמספר  להסותהעניקה את חש, ברת פומהח

 –  להם חסותןא נותולכדורגלנים שההתאגיד הגרמני סיפק 
ססק פאברגס מספרד , באלוטלי מאיטליה מריודוגמת 
 לא ניתן היה .כחולורוד ו: נעליים בשני צבעיםזוג  –ואחרים 

 נעליים זוגלהתעלם בשידורי הטלוויזיה מהשילוב המוזר של 
  . בעים שוניםבצ

שנועד ללכוד את עיני הצופים ,     שילוב הצבעים הזה
אבל אין שום דבר . אולי נראה מצחיק, ולמשוך אותם למותג

המנצל עובדים במפעלים ברחבי , מצחיק בתאגיד פומה
ועדי העובדים המעטים הפועלים במפעלים אלה . אסיה

, דורשים מההנהלה כי תנהיג שכר המאפשר חיים בכבוד
  . מתעלמת מזה שנים מדרישות אלהזום אול

  

  ...הכדור המגלגל מיליארדים
קיבלה הגרמנית חברת אדידס ,  השנים האחרונות40-ב    

הזיכיון לעצב את כדור  את, מארגנת המשחקים, א"מפיפ
 למתג אותו ולהתאים את עיצובו ואת שמו למקום, המשחק

מדובר בעניין כלכלי מהמדרגה  .בו מתקיימים המשחקים
חדש של  משום שבכל פעם שמוציאים לשוק דגם, הראשונה

הופך את אדידס ואת  זה עניין. יש מי שיקנה אותו – כדור
 מילגם  אלא ,רק מגלגלות כדורים א למי שלא"פיפ

  . כמובן,  הצרכניםהכסף של. ד כסףושמגלגלות הרבה מא
 האינטרס של אדידס נובע לא רק מרצון להרוויח כסף    

משתמשת בפרסום הגרמנית החברה . יםנישירות מהצרכ
מי כדי להפוך של משחקי הגביע העולהרבה ובחשיפה 

הקונצרן האמריקאי .  בענפי הספורט השוניםעל-למותג
, עולם אחד"יצאה בפעילות בכותרת , לעומתה, קולה-קוקה

שמביאה את המונדיאל לפינות הנידחות ביותר , "משחק אחד
פינות הנידחות ביותר ה מביאה את: או ליתר דיוק, בעולם

  . גלובליזציה הקפיטליסטית הלאו מונדיאל הלא –בעולם 
  

  והבקבוק החוזר אל המגרשים...
אותם פוקדים מדי , ת במגרשי הכדורגלבעקבות מהומו    

 האוסר על מכירבברזיל  החוק ,וני ברזילאיםימילשבוע 
 א" בפיפ.של משקאות חריפים במגרשי הכדורגלושתייה 

.  ונענו בחיוב– את החוק ולאפשר מכירת בירותלשנות דרשו 
מהממשלה לא להיכנע שר הבריאות של ברזיל ביקש 

הגיע לברזיל על , רום ולקה'ג, א"ל פיפ" אולם מזכ,לתכתיב
 ויתור על מכירת ,לדבריו. מקומימנת לשנות את החוק ה

איננו נושא שנתון "משקאות אלכוהוליים במגרשי הכדורגל 
א "אולי ניתן להסביר את התעקשותה של פיפ". ומתן- למשא

העובדה שאחת מנותנות החסות המרכזיות של נוכח 
  ".באדוויזר"האמריקאית המונדיאל היא חברת הבירה 

  

  הקפיטליזם הוא עגול
אך . ם אלפי קילומטריםקטאר מפרידיבין בין ברזיל ל    

, קרוב לוודאי, אותם תאגידים שבלטו במונדיאל האחרון יהיו
 לחופי המפרץ מונותני החסות במשחקי הגביע שיתקייגם 

יא הרי ה? מדוע נבחרה קטאר למארחת המונדיאל. הפרסי
שמעו על ליגת בעולם מעטים  ו,יהה בגלל שחקנאינה ידוע

  ... הכדורגל הקטארית
החסרונות נוכח בעיקר   ,שמע מופרךות לא נ לשחיתהחשד    

בולט חיסרון . קטארהמונדיאל דווקא בהרבים שבאירוח 
על , ה החריפה של זכויות העובדים הזרים בקטארפרהה  הוא

 כל שם, לבניגוד לברזי, זאת. רקע ההכנות לאירוח המונדיאל
 ,עמלו כדי להקים את האצטדיונים הרביםר שאעובדי הבניין 

 ואף שבתו במספר ,יגוד עובדי הבנייןהיו חברים בא
  . לל ליקויי בטיחות או תביעות שכרהזדמנויות בג

בספטמבר הבריטי " גרדיאן"עיתון ה    תחקיר ארוך שפרסם 
, רט את מצבם הקשה של הפועלים הזרים בקטארי פ,אשתקד

 אינם הפועלים אל. המתגוררים במחנות עבודה צפופים
דינה ללא אישור רשמי יכולים לעזוב את עבודתם ואת המ

להגיע מפתים עובדים  בקטארהמעסיקים . מהשלטונות
 וכאשר ,באמצעות חוזי עבודה פיקטיבייםומהודו מנפאל 

ת הזהות ונשללים מהם תעוד – העובדים מגיעים למדינה
 ללא יכולת ,פכים עבדים חסרי זכויותו והם ה,והדרכונים

ף שלא א. אנו רוצים לעזוב מכאן בהקדם. "לצאת מהמדינה
מוטב לצאת מכאן לפני , קיבלנו את שכר העבודה שלנו

אמר בחשש אחד מהפועלים מנפאל לכתב , "שנאבד את חיינו
קיפחו את יותר מאלף עובדים ,  על פי ההערכות."גרדיאן"

  . בהקמת האצטדיונים והתשתיות הנלוותחייהם
 בעולם החלו בקמפיין להחרמתמקצועיים איגודים     
ת  מלארח את קטארלפסול אורשים וכן ד, שחקיםהמ

. )www.ituc-csi.org/rerunthevote: לפרטים (המונדיאל
פדרציה הבינלאומית של  ה שלת הכלליההמזכיר, שארן בארו

כי  האמר, )בה חברה גם ההסתדרות(האיגודים המקצועיים 
 להיהרג במהלך השנים הקרובות לולים איש ע4,000-יותר מ"

לא יינקטו צעדים אם , 2022יאל מונדלקראת בעבודות בנייה 
מדי שנה " כי פה הוסייאה". ר יבטיחו את זכויותיהםשא

  ".תאונות בנייה עובדים זרים ב600-ה ממעללנהרגים בקטאר 
  

 אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי
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לאה גלזמן: תרגום  

  
 ַעל ַּגל ַהֲהִריסֹות ַהַּמר ַהֶּזה ְּבַעָּזה

 ָצְמָחה ְזרֹועֹו ֶׁשל ֶיֶלד ַר ֶׁשּנֹוְפָפה
 ָלֵאל ֶזה יֹוַמִים

 ַא ַהָּׁשַמִים ִנְצַטֲעפּו
 קֹוָמם ַהִּסְמִליְּבַהְׂשִּכיָרם ַלְּמטֹוִסים ֶאת ְמ 

... 
 ְלַמַען א ֵּתָרֶאה אֹוָתּה ַהָּיד ַהְמֻעֶּבֶרת

 ְּכעֹוף ַהחֹול אֶׁשר ָּבַאָּגדֹות
 .ּוְכַמה ֶׁשְּמֻכֶּנה ִּתְקָוה

 ֶאְתמֹול ִׁשְכַנְעִּתי ֶאת ַעְצִמי ְלֵהָרֵדם
 ְוא ִלְצּפֹות ַּבֶּטֶלִויְזָיה

ֵצַע ֶאת ִהְרַחְקִּתי ְראֹות ִמן ַהִּדְמיֹון ַהּפוֹ 
 :ָהְרִאָּיה

 ְּכָלִבים ָהיּו ָּבּה ְּבָרִפיחַ 

 לִחכם ָעְרבּו ַהְּכֵאִבים

 ַיְלדּוֵתנּו ַהְּפגּוָעה ִהְפִציָרה

 "!ֲהִמיֵתִני: "ַּבֶּכֶלב

ְלַמַען ִיְמְצאּו ָהְרָגׁשֹות ָמנֹוַח ִמְּצָעָדיו 
 .ֶׁשל ֶהָעִריץ

 ?ִמי ָׁשַלח אֹוְת, הֹו ָמֶות
 ן ַהֶּזהִמי ָעַקר ֶאת ֶהָענָ 

 ?ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ֹחֶרף
ֲאִני רֹוֶאה ֶאת עֹוְרֵביֶהם צֹוְלִלים ֶאל 

 .ַסף ַהַחִּיים

 ַאל ָּתתּור ַאַחר ַהְיָלִדים, הֹו ָמֶות

ִהְסַּתֵּלק ְל: 
 ,ַהחֹוִלים-ֵהם ֲהא ָהְלכּו ָלֶהם ֶאל ָּתא ַהֵּקרּור ֶׁשל ֵּבית

 .ְלַבָּדם ָהָלכּו
 .ים ָׁשם ְלֵעת ַלִילָּכל ָהֲאהּוִבים ְמַבּלִ 

 ַּבּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ִאָּמם ַחְסַנא

 ֶׁשֵּמָתה ַּבֲחָטף

 .ַהְּקָברֹות-ִּבְׁשִביל ִלְׁשֹמר ִליָלֶדיָה ָמקֹום ְּבָבֵּתי
 ?!ִמי ָׂשְמ ָעַלי, הֹו ָמֶות
 ִמָּמַתי ַאָּתה ַמְׁשִקיף ַעל, הֹו ָמֶות

 ?ַהֵּסֶפר- ְיָלֶדי ָהַרִּכים ְּבָבֵּתי
 . ֵהם א ָׁשם-ן ֵּתיִטיב ָלַדַעת הֵ 

 ְּכלּום א ָאְמָרה ְל ַּפֲחזּוְת ַהְמַתְעַּתַעת

 ?ִּכי יֹום ַחג ַהּיֹום
ָהָבה ֶאְׁשָאְל: 

 ַאֵּיה ַהְּנִביִאים ַהַּקְדמֹוִנים

 ?ֶׁשֵאיָנם ְמַמְּלִטים מַּכּדּור ָּתִמים ֶאת ִמי ֶׁשֲעלּוִלים ְלִהָּפַגע
 .ֲהֵרי ַּבַּבִית ַהָּסמּו ֵאין ִמְפָלט

 ִנְרֶאה-ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהִּבְלִּתי

 ּוְבֵׁשם ִרּבֹון ִמי ֶׁשָּׂשם ְלַלַעג ֶאת ַהְּכֵאִבים

 ְיֵדי ֲחלֹוִמי-ִמַּמֲעֵׂשה

 ,ֶזה ֶׁשָּׂשַמִני ְלַלַעג ְּבֵעיֵני ַהּפֹוֵׁשעַ 
 ְוִׁשית ִלְּב, ֹוםהֹו ִלִּבי ָהעֹוֶׂשה ָׁשל, קֹוֵנן ַעל ַהִּנְׁשָחט

 ָלָעְצָמה שבאמנות ָהרֹוִבים ְוַהְּׁשִתיָקה

 ּוָבֵר ְלָׁשלֹום ֶאת ַהְּמִחיָלה

 ,ֲהֵרי אֹוִתי ָׁשַחְטָּת ׁשּוב ָוׁשּוב
 .ְּבַסְלָחנּות ּוְבִקיָנה ַעל ֶהְעֵּדר

ַמה ִּלי ְוַלְּבׂשֹוָרה ִמן ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ֶׁשא ָמֲחָתה ֶאת ִּדְמעֹות 
 ַהֶּפַצע

 ַּבּיֹום ּבֹו פשט ַהַּמְצִליף ֶאת עֹוִרי ֵמָעַלי

 ?ְלַמַען אֹוִסיף ְלִהְתַיֵּסר אף יֹוֵתר ִמִּכְׁשלֹון ַהַּתֲעלּוָמה
 :ַלְּמֵדִני ָנא, הֹו ַאָּתה ָהַרֲחָמן

 ?ְּכלּום א ִהַּכְרָּת ֶאת עֹוֵׂשה ַהִּמְלָחָמה ַּבת ָיֵמינּו
 ?ַהֶחֶרב ֵמִעַּדן ַהְּׁשָבִטים ַלְּפָצצֹותְּכלּום ַמְׁשֶוה ַאָּתה ֵּבין 

 :ֱאֹמר, ְּבֵׁשם ֱאִהים

 ?ַהִאם ִנַּצח ֶזה ֶׁשאֹוְת ָאַהב
 .ַאל ָנא ַּתְחֹס ִמֶּמִּני, ְּבֵׁשם ַאְלָלה

  !ֲעֵנה ָנא
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מוקד-טובה רוזן: תרגום  

  
  :ַהּכֹוֵבׁש ַהְמֹבָעת ָקָרא, ִנָּצב ֵּבין ֲהִריסֹות

  ?ָלָמה? ָלָּמה ֵהם ִהְתַנְּגדּו ְלגֹוָרָלם

 תהילה חכימיתהילה חכימיתהילה חכימיתהילה חכימי/ / / / מלחמה מלחמה מלחמה מלחמה 

 

 אני זוכרת

 קיץ

 .חום של יולי

 מחסום וזיעה רותחת אז

 ,שנאתי את המלחמה

 אני זוכרת

 חורף

 .קר מאוד היה

 אזהיה חיבוק מתחת לשמיכה 
 שנאתי את המלחמה

 אני זוכרת

 רחוק

 יבשת אחרת רחוקה

 צוללת ַּבּׁשּוִנית הגדולה אז

 ,שנאתי את המלחמה

 אני זוכרת

אֹוְת 

 לא ָרִאיָת את מה שהיה אז

 .שנאתי את המלחמה, שנאתי
 

18.7.2014 

 

 

גרשון קניספל: איור  
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) 17.7( התקיימה בשבוע שעבר בירושליםבירושליםבירושליםבירושליםל "כיכר צה    ב
נגד המתקפה בעזה ונגד , פלסטינית משותפת- עצרת ישראלית

תנועת רגנה ישא, גל הגזענות
בין ". לוחמים לשלום"

כ דב " חוהנואמים בעצרת הי
ונציג פורום ) ש"חד(חנין 

  .המשפחות השכולות
 אביבאביבאביבאביב- - - - בתלבתלבתלבתלבאותו ערב     

גון פעילי הארמאות קיימו 
בכיכר " שוברים שתיקה"

אירוע של הקראת הבימה 
  .עדויות חיילים מרצועת עזה

) 19.7(    במוצאי שבת 
 הפגנה כיכר הבימההתקיימה ב

ביוזמת , נגד המלחמה בעזה
קואליציית נשים לשלום 

" גוש שלום"ובהשתתפות 
 פעילי ימין קיצוני תקפו ופצעו במקלות .וקבוצות נוספות

  . א"בשני אירועי המחאה בתובאגרופים משתתפים 
ערבית - התקיימה משמרת מחאה יהודיתבכרמיאלבכרמיאלבכרמיאלבכרמיאל    

בהשתתפות תושבים מיישובי , )18.7 (בצומת בכניסה לעיר
יהודים וערבים מסרבים להיות : "ותחת הקריאה, הסביבה
 באותו יום התקיימה משמרת מחאה גם  .)בתמונה ("אויבים

משותפים בקריאה לחיים , בצומת ברקאי בוואדי ערהבצומת ברקאי בוואדי ערהבצומת ברקאי בוואדי ערהבצומת ברקאי בוואדי ערה
  .ונגד הסלמה ואלימות, של יהודים וערבים

  

  י מתרימה לילדי עזה המאושפזים"בנק
 בימים הפתח) י"בנק(ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי     

 לתמיכה בילדי עזה ,"עזה בלב"האחרונים במבצע 
  . המטופלים בבתי חולים בישראל

על אף ההתעסקות בארגון הפגנות "כי מסר ני "בנק    מ
מבצע בפתחנו , ירועי מחאה להפסקת המלחמה על עזהוא

לטובת עשרות הילדים , תרומות שיימשך שבוע שלם
ר שא, יםיהפלסטינים ומלוויהם בבתי החולים הישראל

 ."במיוחד בצל ההתקפה על עזה, סובלים מתנאים קשים
  050-9664616  או  054-6685546: ולתרומותלפרטים     

  

  :יוןגור-מרצים באוניברסיטת בן

  "הממשלה אחראית לעלייה בשנאה"
מרצים ותלמידי מחקר במחלקה לספרות עברית     

גוריון פרסמו השבוע גילוי דעת נגד - באוניברסיטת בן
בגילוי דעת . ההסתה הגזענית במדינה ובתוך האוניברסיטה

מורים ותלמידי מחקר במחלקה לספרות , אנחנו: "נאמר
נפש - בזעזוע ובשאטגוריון מגנים- עברית באוניברסיטת בן

שהובילו , את ההסתה והאלימות כלפי אזרחים ערבים
-בשבועות האחרונים לרציחתו האכזרית של מוחמד אבו

אין ... שפגיעות חמורות נוספות בגוף וברכודיר ולעשרות 'ח
מדובר בעשבים שוטים אלא 
באלימות הולכת וגוברת אשר 

  . "אינה מקבלת מענה
    גילוי הדעת הפנה אצבע 

גורמים "מאשימה כלפי 
 ,קיצוניים בממשלה ובכנסת

לעליית שאחראים ישירות 
המדרגה הדרמטית בשיח 

החל , השנאה הציבורי בישראל
נגד מבקשי מההסתה הפרועה 

 וכלה ,המקלט האפריקאים
בזיהוי החוזר ונשנה של חברי 
כנסת ואזרחים ערבים כמחבלים 

אותו בהם ב' לטפל'וקריאה 
שחיפש לו , שיח השנאה. אופן

מצא אותו בעידודם של , אפיק פורקן ושעיר לעזאזל
ערוצי תקשורת ורבנים ומחנכים חסרי אחריות , פוליטיקאים

, בהשתלחות באוכלוסיות לא מוגנות בחברה הישראלית
סתימת הפיות , הסתה. וכעת הוא מתרחב לקבוצות נוספות

ת במרחב הציבורי והעלמת העין מאלימות מילולית ופיזי
 , וגם כלפי מי שמביעים עמם סולידריות,כלפי אזרחים ערבים

לא כל שכן , ממוטטות את הבסיס לקיומה של דמוקרטיה
  ".לקיומו של דיון ציבורי ואינטלקטואלי כלשהו

  :ולרשימת החותמים,    לגילוי הדעת המלא
http://tinyurl.com/bgu2014 

  

  פוס הדמוקרטי בי"הסכם קיבוצי בביה
הסכם ) 17.7(נחתם בשבוע שעבר , לאחר מאבק ממושך    

ההסכם כולל . הפתוח הדמוקרטי ביפוהספר -קיבוצי בבית
שיפור משמעותי בתנאי השכר והפנסיה של המורים 

ההסכם מבטיח , בנוסף. והשוואתם לתנאי משרד החינוך
 אלא בקונצנזוס של ההנהלה ושל נציגות ,שלא יהיו פיטורים

   .התלמידים
ההסכם אף מגדיר יצירה של מנגנונים שוטפים שמטרתם     

דיאלוג ושיתוף פעולה בין ועד העובדים , להבטיח שקיפות
 .כמו גם נהלים ליישוב סכסוכים, הנהלהבין הל

זמן רב חיכו מורי בית הספר "מוועד המורים נמסר כי     
 ארגון עובדים – כוח לעובדים'-התאגדותם ב מאז, לרגע הזה
  לפני מעל שנה וחצי בניסיון להסדיר את תנאי'דמוקרטי
הייתה זו דרך לא קלה ולא פשוטה לכל העוסקים . העסקתם

הנוכחי מסתיים בהסכמה  משמח מאוד שהחלק. בדבר
 ברוח של שיתוף ושוויון בבית, ובכניסה לתקופה חדשה

  ".הספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מחאה נגד המלחמה


