
  

, הממשלה הנחתה את המשטרה לנקוט יד קשה נגד מפגינים

עצורים רבים  ● המלחמה בעזה נגדהמוחים , ובמיוחד ערבים

   ימים של חודשהחלקם לתקופ, בהפגנות נגד המלחמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 שראשיתו באמצע –    מאז תחילת סבב ההסלמה הנוכחי 
בצע ושבו מ"(חודש יוני בגל הדיכוי בגדה המערבית 

מבצע צוק "(והמשכו במתקפה הנפשעת על עזה ") בנים
הן ,  התקיימו הפגנות רבות נגד מדיניות הממשלה–") איתן

לפי נתונים . בתוך ישראל והן בירושלים המזרחית הכבושה
שהוצגו בשבוע שעבר בישיבת סגל הפיקוד הבכיר של 

כתבי אישום ו, אזרחים 640-כבתקופה זו נעצרו , המשטרה
יצחק , השר לביטחון פנים.  מהם120שו נגד הוג

הנחה את ", שנכח בישיבה, )ישראל ביתנו(' אהרונוביץ
המשטרה להפעיל יד קשה נגד פורעי החוק שמפגינים 

  ).28.7, "וואינט" ("בזמן המלחמה
    את תוצאות מדיניות היד הקשה ראינו במרבית ההפגנות 

ב הפגנת ועדת המעק. שהתקיימו נגד המלחמה בעזה
, למשל, העליונה של האוכלוסייה הערבית בישראל

שלמרות שהשר ,  ראוי לציין. ביולי21-שהתקיימה בנצרת ב
הרי , "פורעי החוק שמפגינים בזמן המלחמה"התבטא נגד 

לרוב שהפגנות תמיכה במלחמה בעזה לא הסתיימו 
,  הפכו התפרעויות אלימותהן אפילו כאשר, במעצרים

  .ם ואף עוברי אורח ערביםבמהלכן הותקפו פעילי שלו
אולם למרות , ה ברישיוןמייתקה) 21.7( הפגנה בנצרתה    

, "התקהלות בלתי חוקית"זאת הכריזו עליה השוטרים כעל 
 11. ופנו לפזר אותה באלימות ותוך השלכת רימוני הלם

והואשמו בהשלכת אבנים ובתקיפת , מפגינים נעצרו
דווקא התנפלות   צילומים וקלטות וידאו מתעדות .שוטרים

בנו , יזיד ברכה –בין העצורים . של השוטרים על מפגינים
  .כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"הצעיר של יו

כ ברכה לתחנת המשטרה בנצרת "    בשעות הערב הגיע ח
 – בכניסה לתחנה .כדי לברר מה מצבם של העצורים

שהפילו אותו , מ"ב ואנשי יס"הותקף בידי שוטרי מג
כ ברכה גוננו "שישה ממלוויו של ח. לקרקע והכו אותו

עוזרו (דאבי - סאהר אבו: ונעצרו במקום, עליו בגופם
עזיז בסיוני , )בנו הבכור(סעיד ברכה , )הפרלמנטרי

חבר מועצת (שריף זועבי , )י בנצרת"לשעבר מזכיר בנק(
והקטין ) י"חבר מק(אחמד -וחמד אבומ, )ש"העיר מטעם חד

הם היו עצורים בין יום אחד ). י"חבר בנק(עלי שאהין 
ולאחר מכן שהו מספר ימים במעצר בית , לשלושה ימים

  .והורחקו מהעיר
,  המפגינים שנעצרו בהפגנת ועדת המעקב11-    באשר ל

ולגבי התשעה , שניים מהם שוחררו מסיבות רפואיות
אישום והוחלט להשאירם במעצר עד הנותרים הוגשו כתבי 

והם ,  נדחוהמחוזיש "המ לביהערעורים. תום ההליכים
  . למשך כחודש–דהיינו ,  באוגוסט20יישארו במעצר עד 

  

    העובדה שהמשטרה נוקטת במעצרים פרובוקטיביים של 
, ואף תוקפת פיזית נבחרי ציבור, אלימים-מפגינים בלתי

מנשבות הוחות הרעות מלמדת כי היא מפנימה היטב את הר
, נוסף על כך. אליה מהצמרת השלטונית ומשולחן הממשלה

העובדה שבתי המשפט יישרו קו והותירו מפגינים צעירים 
, מבלי שיש נגדם בדל של ראיה, עצורים למשך כחודש

 בים על רקעלממלמדת כי באווירת ההיסטריה הלאומנית ש
 וגם יניםגלגלי הצדק מוכנים לטחון גם מפג, המלחמה בעזה

  .את הדמוקרטיה עצמה

  2014 אוגוסטב 6, 31    גיליון



  

 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

        
        
        

        
        

        מהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזה
        

   את יעדי התקיפה בעזהשר בממשלה מגדיר
זו . בעיצומה של מלחמת עולם שלישית] בעזה[אנו מצויים "

 הדמוקרטי נגד האיסלאם יהמערבהעולם המלחמה של 
  ".הפונדמנטליסטי

  )24.7, 'רשת ב, שר התחבורה, ישראל כץכ "ח(
  

  להפרשן שהתבלב
של הפרובוקציות של הארגונים והאישים המטרה "

האנטי־ישראליים היא לייצר עימות מכוער ככל האפשר עם 
כך הם מקווים לתמרן את  .מפגיני ימין ועם המשטרה

לעמדות שיוציאו , התומך היום במערכה, השמאל המתון
  ".אותו ממעגל הקונצנזוס

  )25.7, "מעריב", אמנון לורד(
  

  עצה של מעסיק
מאמץ מרבי של צריכה לדרוש הסתדרות ה, בעת מלחמה"

ועובדי חברת  רשות שדות התעופה, כלל עובדי הנמלים
 , מסדר היום את כל סכסוכי העבודהדילהורכדי החשמל 

  ".הארגוןשל יעילות ההתפוקה ו  להעלאתםרתהילו
  )27.7, הודעה לעיתונות, נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין(

        

  עייפים ולא מרוצים
 בעיר תוסטיניפל-שמוע בכל שבוע על הפגנות פרונמאס ל"

  ".ש והנוער הקומוניסטי"ידי חדבמאורגנות ה,  המלחמהנגד
  )27.7, 7ערוץ , צעירי הליכוד בחיפה, שר טקאטשוד א"עו(

  

  עיתונות חוקרת
ילדים פלסטינים שנהרגים בחוף הים הם עדות לכך שאצל "

אוויר לא הפצצות חיל ה ,לפני הכניסה הקרקעית, תושבי עזה
  ".שינו דרמטית את שגרת חייהם

  )21.7, "גלובס", אילנית חיות(
  

  הקיבוץ ביתנו
נפגשו , כחלק מרצף פגישות עם שרי הממשלה הבכירים"

אנשי התנועה עם שר החוץ אביגדור ליברמן לשיחה על 
 ועל נושאים 2015על תקציב , הסדרי הבנייה בקיבוצים

אני מחויב ': פגישהשר החוץ אמר ב. נוספים שעל סדר היום
   ."'להתיישבות העובדת ולפיתוחה

  )20.7, הודעת דובר התנועה הקיבוצית(

  

  עצה משר החוץ
 – ן מצביעות נגדנויהונצואלה ודומ, כשמדינות כגון קובה"

  ".סימן שאנחנו עושים את הדברים הנכונים
  )25.7, "ישראל היום", שר החוץ איווט ליברמן(

        

  עצתו של המזרחן
כמו אלה שחטפו את , יד שיכול להרתיע מחבליםהדבר היח"

הוא הידיעה שהאחות שלהם או אמא , הילדים והרגו אותם
  ".שלהם תיאנס

  )22.7, "הארץ", אילן-בראוניברסיטת , ר מרדכי קידר"ד(
  

  עצתו של הרב
מותר לשר הביטחון להורות על החרבת כל עזה כדי "

שהדרום לא ימשיך לסבול ולמנוע פגיעה בבני עמנו 
  ".הסובלים זה זמן רב מהאויבים מסביב

  )23.7, "הארץ", ית ארבעירבה של ההתנחלות קר ,דב ליאור(
  

  אבל מרב אחר, עוד עצה
באויב  העמדה המוסרית הנכונה היא שבעת מלחמה פוגעים"

מלחמה לא נוצרת על ידי .  האזרחים שצמודים אליויחד עם
לרכז צבא ולתפוס שלטון , הכוח לצבור נשק. אנשים יחידים

הציבור שהעלה את  לכן. מחייב התגייסות ציבורית רחבה
  ".החמאס לשלטון ברוב עצום נושא באחריות מלאה למעשיו

  )25.7, "בשבע"שבועון , הרב אליעזר מלמד(
  

  לא להתארגן: יםעצה מעורכת דין לעובד
שש אמיתי מפני השפעה לרעה של התארגנות עובדים חיש "

שלא לומר , תחרותהיכולת ה על הגמישות הניהולית ועל
של העסק מול עסקים הפועלים בסביבה שבה , ההישרדות

נורמות ההתנהלות כלפי העובדים אינן מכתיבות רף דומה 
ק חשש זה מלווה בחשש שפעילות העס. לרף הקיים בישראל

  ". בישראל תועתק למדינה ידידותית יותר כלפי מעסיקים
  )23.7, "דה מרקר", ד שושנה גביש"עו(

  

  עצה מעיריית אור יהודה
אמא '-כנסו ב. שבי אור יהודה איתכםתו: ל"חיילי צה"

  ".ותחזרו בשלום לאמא שלכם' שלהם
 )20.7, שלט שתלתה עיריית אור יהודה בכניסה ליישוב(

  

  מוזות מושתקותהתותחים רועמים וה
תנו לצבא לעשות את . נורא כואב לי שאמנים מדברים ככה"

א נכון להיכנס לאמירות ימים לא פשוטים ול אלה, העבודה
  ".יחד כולנו צריכים להיות –פוליטיות 

  )22.7, "נטיאוו", השחקנית ציפי שביט(
  

  ל בשם התקשורת"תודה לצה
יש לי אבל לפעמים , דרך כלל אני בעד מערכת הביטחוןב"

. עכשיו אני מבקש סליחה. דהיהצ גזוגים קטניםינפילות וז
ופתח   כל מי שפותח–בשם כולנו , בשם התקשורת, בשמי

על האנשים המדהימים שאני , על הקצינים, פה על החיילים
בימים האחרונים ורואה באיזו נחישות הם  מהלך ביניהם

האולפנים  עיה כדי לשמור על'נכנסים לתופת של סג
  ".כות והמשפחות שלנו בארץוהמער

  )22.7, "מעריב", הפרשן בן כספית(



  מ

  3/ חברה 
 

  

   שחור בעיניים
  

  

  

  

  

  

  

   וניים של האידיאולוגיה הפאשיסטיתעל היסודות הרעי

   היוםה בחברה הישראליתיועל ביטוי
            

  עופר כסיףמאת 
  

ו כשלושים אלף אנשי מיליציה צעד 1922בסוף אוקטובר     
 וסימנו את ,ל רומאא") החולצות השחורות("שיסטים אפ

יום זה סימן . יההשתלטותם של מוסוליני ומפלגתו על איטל
, את תחילתו של עידן שחור בתולדות ימיה של איטליה

 עידן בו לא היה זה פתחו של. ובמידה רבה של אירופה כולה
החברה על מוסדותיה : לו אלא הכ,רק החולצות היו שחורות

 האווירה ומצב –ולא פחות , חברתי-המצב הכלכלי, וארגוניה
שיזם אכן אהפ. הרוח החברתיים שהלכו ושקעו באפילה

 ?אבל מהם בדיוק מאפייניו של אותו כוח אופל, שחור
 קשה ושיזם הבולטים מסכימים שהגדרתארוב חוקרי הפ    

הגדרתם של אידיאולוגיות פוליטיות , למשל, יותר מאשר
הסיבה לכך טמונה . אחרות כמו הליברליזם והקומוניזם

בעיקרה בהבדלים התהומיים 
הקיימים בין תנועות 

 מובהקות שיסטיותאפ
כמו , מדינות שונותבבחברות ו

שיזם אהפ. גם בזמנים שונים
האמין בתורת , למשל, הצרפתי

שיזם אבדומה לפ(הגזע 
בעוד , )הגרמני הנאצי

כמו , שיזם האיטלקיאשהפ
לא קיבל את תורת , הספרדי

  . הגזע
 הגדרה במקום, לפיכך    

נוהגים , יקת וממוקדתמדו
המינימום "ה חוקרי התופעה להציג את מה שמכונ

": שיסטי המשותףאהמכנה הפ", דהיינו, "שיסטיאהפ
העקרונות והרעיונות המשותפים לכל התנועות 

בין אם , "שיסטיתאמשפחה הפ"- והאידיאולוגיות השייכות ל
 .לאוובין אם שיסטיות אהן עצמן מזהות עצמן כפ

  

  המינימום הפאשיסטי
פר מפאת קוצר היריעה אתייחס כאן רק למרכיבים מס    

. וגם אותם אתאר בקצרה, "שיסטיאמינימום פ"מאותו 
.  עליונות האומה ואחדותהואשיזם האהעיקרון הבסיסי בפ

שיסטית לגווניה כגוף אורגני אהאומה נתפסת במשנה הפ
אליו , משל היה מדובר בגוף חי של ממש, ת משלובעל חיּו

המקשר בין בני ובנות ". דם ואדמה"קשור האדם בכבלים של 
, קשר של דם, כביכול, הוא) המשולים לאיברי גוף(האומה 

כאשר לגוף כולו ישנו קשר אורגני בלתי ניתן להפרדה 
האלו " הדם והאדמה"קשרי ". מולדתו", קרי, מאדמתו
כערכים עליונים האמורים לגבור על כל ערך , כאמור, נתפסים

בעיוות של רעיון הברירה הטבעית של , יתרה מכך. חלופי
שיזם את העולם כמחולק לאומות אהפ תופס, דרווין

ערכיות האומה . הנמצאות במלחמת הישרדות תמידית
" מוסריים"אינן נתפסות רק כעקרונות , אם כך, ואחדותה

ללא : מחייבים אלא אף ככורח המציאות במלחמת הקיום
 .תתנוון ותיעלם, תובס האומה באותה מלחמה, אחדותה

לפרויקט הנאורות בניגוד למשנות הפוליטיות המיוחסות     
 יצור וא על פיהן האדם ה,)בעיקר הליברליזם והמרקסיזם(

 בעיקרו יצור ואשיזם שהאדם האטוען הפ, רציונלי ביסודו
כזה המאבד את עצמיותו במסגרתן של , עדרי ואינסטינקטיבי

קבוצות המוניות ונסחף יחד אתן בהתאם ליצריו החייתיים 
הוא מי האורגני האינסטינקט הלאו, במובן זה. הבסיסיים

חלק ושל כל אדם תו הטבעית שיזם נטייא הפמבחינת
 לאדם להתנוון מה שגורם. מאינסטינקט ההישרדות עצמו

משנות אלו ולאבד את חיותו 
ר י שהפאשיזם מגדפוליטיות

 ,שקריותכמעוותות וכ
המנכרות את האדם לטבעו 

, במובן זה. צרי והשבטיהי
מחלישות "המשנות הללו גם 

ולכן אינן אלא  ,"את האומה
, "מסוכנות"- ו"בוגדניות"

  .לחסל ולהכחידכאלה שיש 
    האידיאולוגיה הפאשיסטית 
טוענת נגד השיטה 

מהללת  זוהדמוקרטית כי 
ריבוי , פלורליזם מחשבתי

מפלגת בכך  ו,דעות ומחלוקות
 .את האומה למחנות עוינים של אינטרסים והשקפות מנוגדים

ם כי תפיסת עולם זו טוענים הפאשיסטיליברליזם נגד ה
 את חירויות וזכויות הפרט ואת התועלתנות המדגיש

 את האומה על מזבח האינדיבידואליזם ה ומקריב,החומרית
 מצד המרקסיזם הוא מושא לביקורת .והחומרנות

למאבק המעמדי הנאמנות ש בטענה, הפאשיסטים
 לטריון על פני אלו של האומה כולהולאינטרסים של הפרו

המצויים פוליטיים -לכוחות כלכלייםמה  האות אתמפצל
  .בעימות זה עם זה

  

  מלחמה, מנהיג, מדינה
בין הפאשיזם לבין ,     נוסף למחלוקת רעיונית זו

ראוי לתת את הדעת על שלושה , אידיאולוגיות אחרות
המדינה , ראשית. מרכיבים יסודיים אותם הפאשיזם מאדיר

  "). ריתאטוטליט"המכונה לעתים (החזקה 
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לתקן את השידור 
  אך לא כך , הציבורי

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

 –משום שבלעדיו ,     השידור הציבורי חיוני לדמוקרטיה
. שליטתם המוחלטת של בעלי ההון במדיהנהיה בני ערובה ל

הוא איננו , הרעיונותוכאשר בעלי ההון שולטים בשוק 
וזאת , רהליציולתרבות גם השידור הציבורי חיוני . חופשי

? האם צריך לחזק אותו. למרות כל חסרונותיו וחולשותיו
האם צריך לשחרר אותו מידי פוליטיקאים שניכסו . בהחלט

. אין על כך עוררין? האם יש בו בעיות. אכן כן? אותו לעצמם
, הוא. מספיק ציבורילמשל הבעיה שהשידור הציבורי אינו 

את , לערבי בישראהנעשה בציבור האת  לא מספיק משקף
  . את המוחלשים והעניים, הפריפריה

צריך להגדיר קודם כל את ,     כדי להתמודד עם הבעיה
מגיעים , וכאשר לא מגדירים במדויק מהי הבעיה. אופייה

  .שהיא גרועה ביותר, לעמדה המוצעת בידי הממשלה
, לסגור את רשות השידור, למשל,     הממשלה מציעה

אם יש במפעל ? זה נשמעאיפה . ולפתוח תאגיד שידור חדש
הסגירה של ? ופותחים מפעל חדשו תוסוגרים אהאם  ,בעיות

מי .  עובדים1,300רשות השידור פירושה פיטורים של 
אין לנו ערובה שמי ? יישארו לעבוד בתאגיד החדש שיוקם

, ולא, שיישארו הם העובדים המוכשרים והראויים ביותר
, צת התאגידעובדים שמוצאים חן בעיני חברי מוע, למשל

מדובר במהלך מסוכן , לכן. הממונים בידי שר התקשורת
ובמיוחד בתקופה בה המרחב הדמוקרטי בישראל , מאוד

  .מאוים ממילא
    גם ההחלטה להפוך את רשות השידור לתאגיד היא 

רשות היא גוף שלטוני הנתון לביקורת ונדרש . בעייתית
תאגיד , תלעומת זא). accountability(להפגין אחריותיות 

  . ישות כלכלית, בסופו של דבר, הוא
ההרכב המוצע למועצת התאגיד החדש אינו ,     נוסף על כך

החוק המוצע . ולא מובטח בו ייצוג לציבור הערבי, ייצוגי דיו
את , אינו מבטיח שתאגיד השידור יפעל לשקף את התרבות

-ואת ההיסטוריה של האוכלוסייה הערבית, המסורת
מדוע לא מובטח שהשידור הציבור . אלהפלסטינית בישר

את הבעיות שמטרידות אותם , יישקף גם את סדר היום שלהם
  ?ואת המצוקות שלהם

חוק צעת להצביע נגד הבכוונתי ,     מכל הסיבות האלה
 אני מעריך את .המוצעת בידי הממשלה, שידור הציבוריה

אולם בשורה , העבודה שנעשתה בוועדה למזעור נזקי החוק
לא כך צריך , כאשר בוחנים את המאזן הכולל, ההתחתונ

אסור לשפוך את . לפתור את בעיותיה של רשות השידור
  .התינוק עם מי האמבט

 נצטרך ,בתמיכת הקואליציה    גם אחרי שהחוק הזה יעבור 
להישאר דרוכים ולהישאר נאמנים לערכים של הגנה על 

פגע  נ–אם לא נדע להגן על שידור ציבורי . שידור ציבורי
  .בדמוקרטיה בצורה אנושה

  
בדיון על הצעת חוק השידור , )29.7(דברים במליאת הכנסת 

,  חברי כנסת45הצעת החוק עברה בתמיכת . הציבורי

  .כים" ח11ובהתנגדות 
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בתחילת , 1914וולס כתב באוגוסט . 'ג. הסופר הבריטי ה    
". המלחמה שתשים קץ לכל המלחמות"שזו תהיה , מלחמהה

ההיסטוריה של המאה העשרים העמידה באור די מגוחך את 
נראה שהוא תקוע , כשאני מקשיב לנתניהו .הקביעה הזו

בכל פעם . 2014במקום להיות בקיץ , 1914מחשבתית בקיץ 
הוא מנסה למכור לנו את , שהוא מתייצב מול מיקרופון

מבצע צבאי בעזה " והמפוקפקת של הסחורה המשומשת
 ".שישים קץ לכל המבצעים הצבאיים בעזה

אחרי ?  בעזה יהיה האחרוןנוכחיהמבצע הצבאי ה האומנם    
, )2004אוקטובר " (ימי תשובה", )2004מאי " (קשת בענן"
פברואר " (מכת ברק", )2005ספטמבר " (גשם ראשון"

פברואר (" חורף חם", )2006יוני " (גשמי קיץ", )2006
" עמוד ענן", )2008דצמבר " (עופרת יצוקה", )2008

שהכרזות נראה לי  – "צוק איתן"ועכשיו גם ) 2012נובמבר (
עם נוספת בכוח פמה שנחוץ זה להכות  לפיהן ראש ממשלה

 . אינן אלא שיווק שקר להמונים– ברצועת עזהואילו אחרונה 
ים במובנ, הטרגדיה של מלחמת העולם הראשונה סללה    

הטרגדיה של . את הדרך למלחמת העולם השנייה, מסוימים
שעולה בחיי קורבנות חפים , כל סבב הקזת דם ברצועת עזה

 את הדרך לסבב תסולל, ביניהם נשים וילדים, מפשע רבים
 ויתווספו, שבו שוב ייהרגו פלסטינים וישראלים, הבא

 .ליםהורים שכויתומים ו, אלמנות
ת עמיהם אל שדות הקטל של על המנהיגים שהצעידו א    

סיסמאות נבובות כמו ב בנופפם, מלחמת העולם הראשונה
מאה שנה לאחר , ים כיוםתייחסמ, "הצלת הציוויליזציה"

וכאל נבלים , אחראים במקרה הטוב- כאל שוטים בלתי, מכן
 שנה על 100איך יסתכלו כאן בעוד . צמאי דם במקרה הרע

  ?י ומופז'זעל בו, על בנט ולפיד, נתניהו וליברמן

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן
  
  
  
  
  
  
  

  כיבוי הלהבה
  
  
  

התנועה תה ראשת ממשלה ואחת מראשי יגולדה מאיר הי    
 היא שבעיניה יהודי ,אחת מאמירותיה הידועות. תיציונה

. שמתבולל מצטרף לששת המיליונים שנרצחו בשואה
 משום שרבים מסכימים עם ,עוררה סערההאמירה שלה לא 

אמצעי לקיים מדינת ישראל ל העמדה הרואה בקיומה ש
ישראל היא . קהילה יהודית מופרדת ומובחנת משאר העולם

יהודים להתחתן עם מי מדינה היחידה בעולם בה אסור לה
אף על פי שמדובר באיסור הגובל .  דתםםשאינו נמנה ע

מרבית הציבור בישראל מסכים עם המציאות , באנטישמיות
 .ורואה בהתבוללות דבר שלילי, הזו

 ,)"למניעת התבוללות בארץ הקודש"(ה "ארגון להב  ב  
-ו" מצילים"הם , דברי הארגוןל. החריפו את האמירות

  לערביםם של נישואי"השבי"- צעירות יהודיות מ"מחלצים"
 נחשבות בשאר העולם גזענות ה אמירות כאל. "זרים"-ול

 שהנהלת פייסבוק החליטה להסיר לתמוהולכן אין , טהורה
דעות הנחשבות כי שוב הוכח . מהאתר שלהאת הדף שלהם 

לגיטימיות בישראל הן בלתי מתקבלות על הדעת במקומות 
 הוא יהודי שנשוי ,מארק צוקרברג, מייסד פייסבוק. אחרים

  ...ה חושבים עליו"מעניין מה אנשי להב. יהודיה-ללא
  
  
  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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 הלוגו של

 הבנק העולמי

  

  הבנק העולמי החדש
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 והודו החליטה ריקהאפ-וםדר, ברזיל, רוסיה, ועידת הפסגה של סין

  לערער על השליטה האמריקאית במוסדות הפיננסיים הבינלאומיים
  
  
  

?  בלועזיתBRICSוהמילה ? ה אומר לך משהו"השם סרבד    
 ,ארגון הכלכלילשם הלהתרגל תחיל שנכדאי אז , אם לא

דרום , ברזיל, רוסיה, מראשי התיבות של סיןששמו מורכב 
קפיטליזם הפריפריאליות של המדינות ה. אפריקה והודו

זה . הגלובלי עומדות להקים את הבנק הציבורי הגדול בעולם
 מיליארד 50 ועם הון התחלתי של ,יהיה בנק ללא תספורות

 הבנק , גידו מנטגה,לדברי שר האוצר של ברזיל. דולר
" הצפוני"החדש יתחרה בבנק העולמי " הדרומי"העולמי 

-שבשניהם שולטת ארצות ,ובקרן המטבע הבינלאומית
עולמי של המדינות ההבנק יהיה זה " .הברית

באמצעותו הן יוכלו להגיע לשיאים . עניותה
 וכל תושבי אותן ,של שיתוף פעולה
 אמר השר מנטגה, "המדינות יחושו בכך
  .לפני מספר שבועות

  
  

, ובייחוד סין, מדינותהש חמ    
ביתרות מטבע חוץ כבר עתה מחזיקות 

 ואוכלוסייתן ,טריליון דולר 4.4 של
הן .  מאוכלוסיית העולם43%מהווה 

 בכלכלה העולמית חותרות למצוא

יתאימו ר שא ,דרכי השפעה גדולות יותר
מדינות , בעבר. המתגבר  הכלכלי ןלכוח

לשינוי המבנה של הבנק העולמי אלה קראו 
אשר נוסדו שניהם , בינלאומיתהוקרן המטבע 

אולם הניסיונות לערוך רפורמות . 1944-ב ב"בארה
  . במוסדות אלו לא צלחו

  

  

פתחות תבמפגש הפסגה של חמש הכלכלות המ,     לכן
שהתקיים באמצע חודש יולי בעיר פורטלזה , הגדולות בעולם

משרדי הבנק צפויים . סוכם על הקמת הבנק החדש, שבברזיל
 ואילו ,הודייהיה נשיא הבנק , נגחאי שבסיןלהיות בעיר שא

   .ר הבנק יהיה ברזילאי"יו
  
  

יקוב י'ג ,הום אפריקפסגה השתתפו נשיא דרגש ה    במפ
 ;דילמה רוסף ,נשיאת ברזיל ;ינפינג'י גש ,נשיא סין ;זומה

ולדימיר  , ונשיא רוסיה;נרנדרה מודי ,ראש ממשלת הודו
מבטאת את הקמת הבנק החדש  ,לדברי פרשנים .פוטין

למוסדות נגד -ליצור משקלאלה שאיפתם של מנהיגים 
  .פועלים בחסות האימפריאליזם האמריקאיים היהפיננס

  

  

היא ההישג , שלו ציפו כבר זמן רב, הקמת הבנק    
המשמעותי הראשון של מדינות הדרום מאז הקמת פורום 

הבנק יעזור להכיל את . " לפני כחמש שנים,המדינות העולמי
 כתוצאה מצמצום ,בות שעומדת בפני הכלכלותהיצי-אי

אמרה  ,"ב"התמריצים במסגרת המדיניות המרחיבה בארה
כי הגיע ממחיש "שהדבר הוסיפה היא . נשיאת ברזיל רוסף

 ובראש ,ם הבינלאומייםיהזמן לרפורמה במוסדות הפיננסי

 הוא עולמנו כיום. בנק העולמיבקרן המטבע ובובראשונה 
 ,בניגוד לקרן המטבע ולבנק העולמיכי , יצוין". יקוטב-רב

נק עת השקת הבב,  בידי ההון האמריקאי והאירופייםהנשלט
   . חלק שווה בו לכל מדינה יהיה,החדש" הדרומי"

פרופסור במכון ללימודים  ,החוא-לדברי וואנג דה    
סין מעוניינת לקדם את השפעתה , איגנחאבינלאומיים בש

השקעה גדולה יותר של ת  באמצעוהפריפריהבקרב מדינות 
ניתן לצפות כי , כלכלה השנייה בגודלה בעולםבתור ה. "הון

על  .אמר, "קסין תרצה להיות בעלת השפעה גדולה יותר בבנ
המסחר בין מדינות , חות של ממשלת ברזיל"פי הדו

הפריפריה לבין עצמן הגיע אשתקד לשיא של 
שהמסחר   התחזית היא.  מיליארד דולר282

 .2015 מיליארד דולר בשנת 500-יצמח ל
מדינות המשקים ב: וחשוב עוד יותר

 הקפיטליסטיות הגדולות אינם מצליחים
בהן שפרץ הכלכלי להתגבר על המשבר 

זאת לעומת . ב" בארה2007בקיץ 
לצמוח אשר מוסיפות , ה"מדינות סרבד

  . ואף לאתגר כלכלית את הגלובליזציה
או (יה ה עשו"סרבדשל הקמת הבנק     
איזה צד של הגלובליזציה תלוי מ, העלול

לתרום תרומה נוספת להתפוררות ) מסתכלים
עד כאן . כלכלה העולמיתבניה המערבית ההגמו

השאלה הנשאלת היא האם הבנק החדש . החדשות הטובות
 או ,ה מהווים חלופה לקפיטליזם המתפורר"וארגון סרבד

בסופו של תהליך אשר , "דרומי"הו רק ביטוי לקפיטליזם שז
 אבל רק לטובת ,עושר העולמיהחולל חלוקה שונה של י

  .האליטות החברתיות של הפריפריות
        דדדד""""אאאא

 

        גם עזה וסוריה על סדר היוםגם עזה וסוריה על סדר היוםגם עזה וסוריה על סדר היוםגם עזה וסוריה על סדר היום
 של מנהיגי פסגהשהתקבלו בכינוס ההחלטות הבין     

ה הייתה גם החלטה הקוראת לישראל ולפלסטינים "סרבד
הקמת מדינה ולפעול ל, ומתן-שאלשוב אל שולחן המ

תוך פירוק , עצמאית בצד מדינת ישראל פלסטינית
סוכם עוד  .ההתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים

ת "ה יפעלו לפירוז המזה"כי מדינות סרבד, במפגש הפסגה
  .לרבות נשק גרעיני, מכל סוגי הנשק להשמדה המונית

המתנהלת  המלחמהשאלת ה דנו גם ב"    מנהיגי סרבד
ין פתרון צבאי למשבר א. "להפסקת האלימותוקראו , בסוריה

אנו קוראים לכל הצדדים להכריז על הפסקת אש . הסורי
        .בהודעה שפרסמונאמר  ,"מיידית
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        3333המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

שיסטית משמשת הן אהמדינה הפ    
כביטוי והן כאמצעי לאחדותה 

תפקיד . המוחלטת של האומה
המדינה איננו לאפשר שיח 

להגן על רווחתו של , ומחלוקת
; הפרט או לקדם צדק חברתי

תפקידה הוא לעורר מחדש את 
לאומי של -האינסטינקט השבטי

חברי האומה ובכך להחיות את 
לחזקה ולאחדה למען , אומהה

כדי להשיג . ניצחונה במאבק הקיום
זאת ולהפוך את המדינה לכלי גיוס 

שיזם בשני אמשתמש הפ, עוצמתי
פולחן המנהיג : מרכיבים נוספים
 .והאדרת המלחמה

השפעתם של הפסיכולוג ב    
החברתי גוסטב לה בון 

דוגל , סורל' ורז'והאינטלקטואל ז
 שיזם בשימוש במיתוסיםאהפ

 באמצעותם ,ולכדימויים קלים לעיבו
האדם יצרי שמאחר . תגויס האומה

הפנייה אליו , בעיקרו ולא תבוני
 צריכה להיעשות באמצעות מסרים 

דוגמת (פשטניים מלאי פאתוס 
 ,המצאת שעיר לעזאזל והסתה נגדו

או עריכת מצעדי לפידים המוניים 
ולא באמצעות , )שובי עין ולב

,  המנהיגפולחן. ניתוחים מורכבים
האדרתו של אדם כריזמטי , דהיינו

המסוגל להלהיב את הקהל בעצם 
דמותו והצהרותיו הפשטניות 

 –) ב"קאודיליו וכיו, ה'דוצ, פיהרר(
הפך כלי ואף ערך יסודי במחשבה 

כך גם באשר . ת לגווניהשיסטיאהפ
  .  המלחמה והאלימות ככלללחשיבות

, שיזם האיטלקיא הפתאחד מאבו    
 ,פיליפו טומסי מרינטיהפוטוריסט 

אנו רוצים להלל : "1909-כתב עוד ב
 ההיגיינה היחידה –את המלחמה 

את ,  את המיליטריזם–של העולם 
את האידאות  ...אהבת המולדת

שיזם אהפ..." היפות המשליטות הרג
הוא חוגג :  מילטריסטי במהותואהו

, את המלחמה ומעריץ את הצבא
ורואה בהם כוח חיובי המאחד את 

אותה משאריות " מנקה"-מה והאו
לאחר מלחמת . של ניוון וביקורת

כאשר החל , העולם הראשונה
שיזם בכיבושו האיטי את אהפ

נהגו רבים מחסידיו , אירופה
להמשיל את האומה ליחידה צבאית 

בין (הניחנת בנאמנות אופקית 
 ובין חברי ,החיילים לבין עצמם

נאמנות אנכית , )האומה לבין עצמם
 ובין חברי ,ם למפקדיהםבין החיילי(

האומה לבין מנהיגם הבלתי 
בנכונות להקריב את חייך , )מעורער

היחידה הצבאית או (למען השלם 
ומחיקה כמעט מוחלטת , )האומה

 ".האני"של 

  
  סכנת הפאשיזם בישראל

זה זמן רב אנו עדים להתקדמות מ    
מואצת של החברה הישראלית 

 ,שיסטיים מובהקיםאלכיוונים פ
מאפיינים שהוזכרו את הם התואמי

אם ", ה"ארגונים כגון להב. לעיל
ובראש וראשונה ממשלת " תרצו

 מסיתים השכם –ישראל עצמה 
להטיל " מעזה"ערב נגד כל גורם הו

ספק במדיניותה הלאומנית והגזענית 
. עשיהשל הממשלה או לבקר את מ

חקיקה שכל מטרתה להגביל 
נגד וניים  קולות אופוזיציה שלהשמע
העוולות  והגזענות, שהכיבו

החברתיות מועלית בכנסת מדי 
 ולעתים קרובות אף מצליחה ,שבוע

ה שיטתית של המיעוט רדיפ. לעבור
הפלסטיני בישראל - הלאומי הערבי

קבוע בכנסת נוהג הפכה אף היא 
  . ובחברה בכלל

לפחות , בחודש וחצי האחרונים    
ם מאז רצח שלושת המתנחלי

הצעירים ותחילת מתקפת הדמים על 
ניתן לומר שהחברה הישראלית , עזה

מוסדות , קרי(על מרכיביה השונים 
, המדינה לרבות מערכת המשפט

ארגוני , מקומות העבודה, "הרחוב"
נכנסו ) ועוד, חברה אזרחית מסוימים

המינימום "לתוך תחומו השחור של 
 ". שיסטיאהפ
 הטבח בעזה והצבא המנהל אותו    

 סביבו ,הפכו כלי מגייס ומשתיק
מתגבשת תודעתה האורגנית של 

כפי שכתב , אכן. היהודית" האומה"
ברוך ' לפני שנים הסוציולוג פרופ

" אומה"-השייכות ל, קימרלינג
פחות או "היהודית מוגדרת בישראל 
רחבה של יותר בהתאם להגדרה ה

של " דמו "פ"ע, קרי, "חוקי נירנברג
ת התפיסה אם נוסיף לכך א. האדם

-הרווחת אודות קשרי העם היהודי ל
נראה בבירור , "מולדתו ההיסטורית"

שבמדינת ישראל ובאידיאולוגיה 
הציונית תמיד שלטה התפיסה 

  . הלאומית האורגנית
בימים אלה זוכים קשרי , עם זאת    

ציוניים לעדנה ההדם והאדמה 
האומה מתוארת כסוג של : נוספת

 ,נהחטיבה צבאית סולידרית ונאמ
 ,"איברי הגוף"- כ,אשר חבריה

נכונים להקריב עצמם למען שלמות 
המולדת והעם במאבקיהם הנצחיים 

כך לדעתי יש (קיום ללהישרדות ו
העורף "לפרש את הסיסמא הנבובה 

כל קול נגדי מושתק , בהתאם"). חזק
חברי כנסת : בבריונות ובאלימות
 של מנהיגים ;ביקורתיים מאוימים

כ "דוגמת ח (האוכלוסייה הערבית
 תקפיםמו) ש"ר חד"יו, מוחמד ברכה

המשטרה ונרדפים בידי בתי בידי 
אורלי רונה קינן ו אמנים כ;המשפט

ויינרמן ועיתונאים כגדעון לוי 
ים וסטודנטים  מרצ;סופגים איומים

י הממסד בידביקורתיים מגונים 
)  ערביםבעיקר( עובדים ;האקדמי

מסתכנים ת יקורים במשמיעה
ם גינים יהודים וערבימפ ;בפיטורים

, מוטות ברזלבמותקפים באבנים ו
 .ארוכהעוד והרשימה 

אך אנו .  שחור בעיניים כיום,אכן    
עד שישרור , נמשיך בהארת החשיכה

  .כאן אור גדול
  
  

איומי רצח כלפי איומי רצח כלפי איומי רצח כלפי איומי רצח כלפי 
        סטודנטים ערביםסטודנטים ערביםסטודנטים ערביםסטודנטים ערבים

  
  

, "צוק איתן"   מאז תחילת מבצע 
מגיעות אל תא הסטודנטים של 

ברית פניות ש באוניברסיטה הע"חד
אשר , רבות מסטודנטים ערבים

מקבלים איומי רצח ברשתות 
משום שהם מתבטאים , החברתיות

  .נגד הרג האזרחים בעזה
שלח מכתב דחוף ש "תא חד    

 כדי שישים ,לנשיא האוניברסיטה
סוף למסע הרדיפה וההסתה נגד 
סטודנטים ערבים בגלל עמדותיהם 

  : לקריאת המכתב.הפוליטיות
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מי שנמצא 
  ג" השואאשם ה

  
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מאפשר " אפס ביחסי אנוש"הלהיט הקולנועי 
 ,ל" בצה הנשיתפיסה מורכבת של השירות

   מלחמהדווקא בזמן
  
     

ששודרה במהדורת , "ערב טוב עם גיא פינס"תכנית ב    
יץ היחיד בו הקולנוע קדובר על כך שדווקא ב ,מלחמה
עם מתקשה נסיבות הן כאלה שהה –לי מגיש קומדיות הישרא
אחד הרגעים המכוננים . לצחוק

טית עבורי היה כאשר אסת
אבי -אם, אמי-בשבעה על אבי

 לראות , הנכדות,לקחה אותנו
הסרט בקולנוע רב אור את 

 ,אמי נזעקה אז". החברה שלי"
בתקופת ושאלה כיצד ייתכן כי 

. אבל אנחנו הולכות לבלות
האבל  כי ,הרגשתי אניאילו ו

וך על סבי לעולם יהיה מתּו
 מעקיצות מותו המוקדםב

שעם כל ,  של הילד בגילומו של מאקולי קאלקיןדבורים
  .    נתן כאן את תפקיד חייו,"שכחו אותי בבית"-הכבוד ל

  
  
  

קביעות ממטירים עלינו ר שא , אמצעי התקשורתתווך ביןב    
קיצוניים יש "-ו" וםמלחמה היא של"אורווליאניות בסגנון 

יל על העולם אמות מידה של לבין רצון להח, "בשני הצדדים
 צפותמרענן ל –ערכים ומוסר גם כשהתותחים רועמים 

". אפס ביחסי אנוש" לביא קומדיה הצבאית של טליהב
הזין המאפיין את השירות הצבאי כאוטי הנציאליזם טסזיאקה

דיין  המילואימניקים המכוננת של אסי מדייתבעבר את קו
 והוא חלק מהאתוס התרבותי ,"גבעת חלפון אינה עונה"

  ".יורים וצוחקים"הישראלי של 
  
  
  

 הפגמים של השירות  אודותר עלובילפעמים נראה שד    
 זה כמו לדבר על ,הצבאי של נשים בשמאל הרדיקלי

הבאז סביב . חופש בחדר מלא טבעוניםביצי היתרונות של 
קפה  מבט אל שואבות המאפשר להישיר" אפס ביחסי אנוש"

 הילולת שחלקן לעולם יוצנע ב,ליות" הצהוחוטבות הנייר
הלא מי שמוסרים את נפשם בימים אלה ". ל לנצח"תנו לצה"

הוא ואילו מקומן של הנשים בעורף , הם קצינים ולוחמים
 :דרך יחסן לגברוהן מתויגות  ,גרבייםהתחתונים וה בגזרת

      ".אחות של", "בת זוג של", "אמא של"
  
  
  

 בבסיס הדרומי ת השלישּו,"אפס ביחסי אנוש"סרט ב    
את צריכה .  של השירות הצבאי לנשים22מייצגת את מלכוד 

אבל סוג , ם הליברליים של שוויוןלהיות שם בשם הערכי
תפקידים שיש ביכולתך למלא מבחינת המערכת הוא ה

 ונשים רבות נידונות לאבטלה סמויה בסביבה עם ,מוגבל
ט רבים מהרגעים הקומיים בסר. ה מגדרית גלויההיררכי

מבוססים על הפער בין דבקות בערכים לבין התמודדות עם 
 ומותירה ,התפלות תמיד גוברת על הערכים. ת היומיוםתפלּו

  .חבוטים ומעוררי לעג, אותם חלולים
  צופות100,000-מעל ל(את ההצלחה הניכרת של הסרט     

תן לייחס לקומבינציה בין ני)  והזרוע עוד נטויה,וצופים
ישראלית לבין ההוויה הסגורה של - החוויה הצבאית הכל

בניכוי .  בה העולם שמחוץ לו מאבד ממשות,הבסיס הצבאי
 ואנו יכולות ,מצבנו באמת טוב יותר –הערבים והחרדים 

רעמי צחוק בשמלא בקהל ו, להתכנס בחושך באולם הקולנוע
ולהתעמת עם החור השחור שהוא , עגם באמצע השבו

   .השירות הצבאי חסר המשמעות שאי אפשר לדבר עליו
ולייצג המגדרית לביא מאפשרת לפעור פתח בחומת ההפרדה 

  . חוויה שהרבה נשים צעירות מרגישות שאינה ניתנת לייצוג
קית "חלק ניכר מהליבידו בסרט מתמצה בשאיפה של מש    

שם , יהץ משיזפון ולהגיע לקרלהיחל) נלי תגר(הגריסה דפי 
האיום הצבאי הגדול . ארומהקפה ב-אפשר לשתות אייס

 –שהאפיל על שירותי הצבאי היה גירוש משדה דב לנבטים 
אביב בטח לא מגיעים - בסיס מדברי שמשלוחי אוכל מתל
כמיהה זו להחלפה . אליו

ולשיבוץ מחדש מביאה את 
יונית (דפי לאמץ את תהילה 

. ה שלהבתור המחליפ) טובי
ההתאבדות של המחליפה 

מוות אלים , הפוטנציאלית
 מהדהדת ,בעקבות לב שבור

  . מוות אחר
בספרה של מיכל זמיר     

אה אור שר, "ספינת הבנות"
מחליפה , לפני כעשור

 את , גיבורת הרומן,הפקידה
הירואי של נשים צעירות -נטיהמוות הא. קודמתה שהתאבדה

 טון קיומי בו אין  ומאפשר,בעות בצבעי הלאוםחף מהיצ
ספרה של . טרגדיה לאומיתבין חפיפה בין טרגדיה אישית ל

לאחרונה אור שראה  – "עם הנצח לא מפחד"יו 'גבונשני 
 – ב ותורגם לעשרים שפות" לאחר שהצליח בארה,בעברית

 ,בפסטיבל טרייבקה" אפס ביחסי אנוש"כמו גם זכייתו של 
 חוויהבין על החפיפה בין טרגדיה אישית למעידים 

  .אוניברסאלית
דאנה (זוהר הגרעין הרגשי בסרט הוא סיפור האהבה בין     

 מערכת . לבין דפי,אלופת השלישות בשולה מוקשים, )איבגי
 ,עמדת הצפייה מהצד, מאבקי הכוחותהיחסים ביניהן על 

. בדיוק ובעדינות תומתואר – והתשוקה להיחלץ מהאפרוריות
 ואילו הסרט עומד ,וצמה רגשיתעהצפייה בסרט מעוררת 

שם - הקרוי על, "קדלבמבחן "המכונה מבחן בהצלחה ב
המבקש לבדוק האם נשים מוצגות באופן שולי , אליסון בקדל

ות שתי לפחבו יש האם : באמצעות שלוש שאלות, בסרט
 ?הן מדברות זו עם זוהאם  ?נשים שיש להן שמות פרטיים

 עד כמה ?ם שהם לא גבריםיהן מדברות על נושאהאם ו
 .מעטים הסרטים שעוברים אותו בהצלחה, שהמבחן פשוט

  .זהעומד בהצלחה גם במבחן " חסי אנושאפס בי"
  

 .טליה לביא: תסריט ובימוי. )2014, ישראל ("ושאפס ביחסי אנ"
נלי , דאנה איבגי:  שחקנים.רן בגנו: מוזיקה. ירון שרף: צילום

               .יובל סגל, יונית טובי, תמרה קלינגון, שני קליין, תגר
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האוניברסיטאות מכל מרצים ומורים קבוצה גדולה של     
במחאה על , )1.8 ( לראשי האוניברסיטאותפרסמו קריאה

לוי הדעת יבג. וצה גם באקדמיההצוברת תאסתימת הפיות 
מורות ומורים בסגל האקדמי , חוקרות וחוקרים, אנו ":נכתב

פונים אליכם בקריאה לשמור בימים קשים אלה על  ,בישראל
בו במצב . ברסיטה כעל מרחב פתוח לדיון ביקורתיהאוני

הרחוב נעשה מסוכן יותר מיום ליום למי שמעז לבקר את 
שבו , המרחב האקדמי צריך להישמר כמרחב מוגן, המלחמה

רגישים חופשיים לבטא מ, יהודים וערבים, סטודנטים ומורים
  ."ומוכנים להאזין לקולותיהם של אחרים, את עמדותיהם

 פרסמה האגודה הישראלית לפילוסופיה, ודם לכן    יומיים ק
ומחאתה העמוקה  דאגתה  גילוי דעת בו הביעה את )החדשה(

 ונשיאת אביב- לנוכח המכתבים ששלחו נשיא אוניברסיטת ת
הסגל של  ם ולחבריגוריון בנגב לסטודנטי-אוניברסיטת בן

 יעקבוהאוניברסיטאות שני הנשיאים כתבו כי  .םתיהמוסדו
כי ינקטו הזהירו ו, הסגל ות הסטודנטים וחבריאחר התבטאוי

לגבי מי שיביע , ואף יפנו למשטרה, בסנקציות משמעתיות
  ".דעות קיצוניות ופוגעניות"

אסור לאוניברסיטה להפוך לגוף : "חברי האגודה הדגישו    
שעוקב אחרי התבטאות תלמידיה ועובדיה ומבקש למשטר 

לקבוע איזו ודאי שאין זה תפקידה לנסות וו וב,אותן
  ".התבטאות היא לגיטימית ואיזו לא

  

  ערבי בחיפה-כנס חירום יהודי
יתקיים , 22:00 – 18:30בין השעות ,  באוגוסט7', ביום ה    

) חיפה, כרמל צרפתי, 90דרך צרפת (במרכז חינוך ליאו באק 
חיפה נגד גזענות "ערבי שכותרתו -כנס חירום יהודי

, על רקע המלחמה בעזה" בהזמנה לכנס נכתב כי ".ואלימות
המרחיקות את , רוחות של גזענות והסתהבחיפה מנשבות 

  ."העיר מהחזון של עיר משותפת ושוויונית
נגד , יהודים וערבים,     מטרת הכנס היא להתארגן ביחד

תופעות דוגמת החרמת עסקים שבבעלות ערבים ונגד אוזלת 
  .היד של הרשויות נוכח אלימות הימין הקיצוני

  

  להפסיק את המלחמה: ת רעבשובתו
בשביתת רעב בת ,  באוגוסט2, עשרות נשים פתחו בשבת    

 בדרישה להפסיק מיד את המלחמה ,יומיים במרכז נצרת
את . ומתן מדיני לשלום ללא כיבושים- בעזה ולגשת למשא

). י"תנד(ביתה יזמה תנועת נשים דמוקרטיות בישראל שה
ציינה כי שביתת הרעב מבטאת , י"ל תנד"מזכ, פתחיה סגייר

כאב על קורבנות המלחמה וזעם על מדיניות הסירוב של 
 . הממשלה

י נוטלות חלק גם ביוזמה אחרת של נשים "פעילות תנד    
אשר מזה שבועיים מביעות את , מארגונים שונים בנצרת

אבן בהדלקת נרות ליד המעיין במהלך שלושה ערבים כ
  .במחאה זו משתתפות מאות נשים. בשבוע

   םהפגנות תמיכה בסרבני
  

  
  
  

  
  

, י"ביניהם חברי בנק, יהודים וערבים,     עשרות מפגינים
 בעתלית 6התכנסו על צלע ההר מול כלא , ש"י וחד"מק

ודי א,  תמיכה בסרבן המצפון שנכלא השבוענתהפגב, )1.8(
ובסרבן המצפון ,  מקיבוץ תובל בגליל19בן , )בתמונה(סגל 

  .שעבורו זו תקופת המעצר החמישית, אוריאל פררה
התקיימה משמרת מחאה , )28.7(    ביום כליאתו של סגל 
בהשתתפות עשרות פעילי מכתב , בחיפה מול לשכת הגיוס

וביניהם , י"י ומק"וכן בהשתתפות חברי בנק, השמיניסטים
  .המשוחרר עומר סעדהסרבן 

  

 ביקור סולידריות בנצרת
לפעול יחד בנחישות נגד הגזענות והאלימות ולחפש     

דרכים להמחשת שיתוף הפעולה הפוליטי בין יהודים וערבים 
אביב -סוכם בביקור הסולידריות של משלחת של סניף תל –

של המפלגה הקומוניסטית הישראלית אצל פעילי חזית נצרת 
על רקע , 1.8- הביקור נערך ב.  בנצרתי"הדמוקרטית ומק

שמעצרם הוארך בשרירותיות , הרדיפות נגד צעירים ערבים
את המצב בנצרת ובקרב הציבור הערבי .  באוגוסט20עד 

ואילו , ש"חבר לשכת חד, ראיסי'בכללותו ניתח ראמז ג
א הציעה מסקנות לפעולה מהפגנת האלפים "המשלחת מת

 .26.7-א ב"בתשנערכה , נגד המלחמה והגזענות
  
  
  
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  ,15:00בשעה ,  באוגוסט8', ביום ו
  חיפה, 39שדרות בן גוריון , "אחווה"במועדון 

  

  הוועד המרכזימושב 
  

  :על סדר היום
   המלחמה בעזה והשלכותיה הפוליטיות-
   גל המעצרים וכרסום המרחב הדמוקרטי-
  המניין-מן-י שלא" ועידת מק-
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