
  

    את זכויות האזרחם ניקיסוף מח- לו-ממשלת הימין והמבצע שאין
  

  

  

  
  
 

  
  
  
  
  
 

 

  

    עשרות אלפי אנשים התכוונו למחות נגד המלחמה בעזה 
אולם , אביב-כיכר רבין בתלב)  באוגוסט9(שבת מוצאי ב
משטרת ישראל ופיקוד העורף היו תכניות ממסד בדמות ל

  . אחרות
עמדו מאחורי הקריאה ות שלום  ותנועמפלגותשורה של     

 להפסקת הלחימה בעזה  בדרישהההמוניםלעצרת 
, ש"חד: בין המארגנים. ולהתקדמות לקראת הסדר מדיני

קול , פורום המשפחות השכולות, שלום עכשיו, מרצ, י"מק
לוחמים לשלום ופורום ארגוני , אחר בשדרות ובעוטף עזה

בעצרת היו . השלום
אמורים לנאום אישי 

, וחברי כנסתציבור 
וביניהם הסופר דוד 

, ש"ר חד"יו, גרוסמן
, כ מוחמד ברכה"ח
כ זהבה "ח, ר מרצ"יו

  . ואחרים,גלאון
    אולם שעות 
ספורות לפני מועד 
, תחילת ההפגנה

כי , הודיעה המשטרה
בהוראת פיקוד העורף 

המצב "ובשל 
נאסר על , "הביטחוני

התקהלויות של 
, למעלה מאלף איש

ההודעה שפרסמה חרף . הפגנה בוטל הרישיון ל–ולכן 
-בהתייצבו , ש"ביניהם פעילי חד,  איש800-כ, המשטרה

, הסרת המצור מעל עזהבדרישה לבכיכר רבין והפגינו  9.8
   . הצבאית ולמען שלום צודקתוקפנותלהפסקת ה

לשמור על ביטחון , לכאורה, החלטת הביטול נועדה    
ית מן מדובר בהחלטה פוליט, אולם בפועל. הציבור

אותו פיקוד העורף שאסר על קיום . המדרגה הראשונה
התכנסות של , למשל, בכיכר רבין לא מנעהמונית הפגנה 
יתר על . אביב במהלך כל השבת- בחופי הים של תלרבבות

בכלי התקשורת פורסם כי האיסור על התקהלויות , כן
' המונות למעלה מאלף איש יהיה בתוקף רק עד יום א

צעד זה , על כן. מועד המתוכנן להפגנהלמחרת ה, בבוקר

, מצד הרשויות מהווה עדות נוספת לחששותיו של הממסד
ובמיוחד עצרת , משמאלציבורית המעוניין למנוע ביקורת 

        ....המונית בהשתתפות יהודים וערבים מרחבי הארץ
לקשר ההדוק בין התמשכות המלחמה בעזה לבין             

. ביטויים רביםהמתקפות על המרחב הדמוקרטי בישראל יש 
 –הוא האלימות שמפעילים חוגי הימין הקיצוני , אחד מהם

 כלפי ארגוני זכויות –בעידוד השלטונות או בהתעלמותם 
התפרסמה , כך למשל. הפגנות שלום ופעילי שמאל, אדם

ש במושבה "קריאה של קבוצות ימין להפגין מול משרדי חד
). 9.8(הגרמנית בחיפה 

י "עשרות פעילי מק
 וכן תומכים ,ש"וחד

וידידים מחוגי השמאל 
התייצבו אותו , החיפאי

 םמשרדיהערב סביב 
כדי להדוף מתקפה 

. אם תהיה כזו, פיזית
הפגנת הימין , לבסוף

, הקיצוני הייתה קטנה
והמשטרה דאגה לחצוץ 

  .ש" חדבינה לבין פעילי
    ביטוי קיצוני נוסף 
למשטרת המחשבות 

 אהו, ולסתימת הפיות
ר מעצרו של המשור
, שמואל ירושלמי

 ארבעה שוטרים. שפרסם שיר מחאה נגד המלחמה בעזה
". אוהלי קידר"עצרו אותו והוא הוחזק בכלא , פרצו לביתו

 הובא בפני שופט ושוחררירושלמי , עצר שעות מ48לאחר 
 עשרות מקרים של למעצר זה נוספו .בתנאים מגבילים

פעילותן האלימה של קבוצות , המשטרהמצד התנכלות 
ממסדים אקדמיים להשתיק של מין הקיצוני וניסיונות הי

   .  שוחרי שלוםקולות ביקורתיים
של ממשלת הימין עומדת מאחורי יצירת " רוח המפקד     "

שוב ושוב אלפים , אך". היד החזקה" האווירה הציבורית של
.  מוכנים להשלים עם מדיניות זורבים אינם ש,מוכיחים

מלחמה בעזה משולב יום הלסמאבק האלפים מבינים היטב ש
  .    בישראלהדמוקרטיהגנת המרחב במערכה לבאופן הדוק 
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 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

        
        
        

        ))))2222 ( ( ( (מהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזה
        

  וידויו של ימני
זה לא .  שנה בהפגנות ההתנגדות לאוסלו20הייתי לפני "

. דמה כלל להתפרצות האלימה שהייתה אתמול בכיכר רבין
לפחות חמש פעמים איימו עליי שישברו לי את הפרצוף או 

מין אלו היו מפגיני הי: שלא יהיו טעויות. את המצלמה
 ".הקיצוני

 )27.7, "מידה"אתר , המגדיר עצמו איש ימין, עדי בן חור(

 

 וידויה של אשת הטייס
, זעם בקרב גורמים בבסיס של חיל האוויר בדרום הארץ"

לאחר שאשת מפקד טייסת שמתגוררת בשיכון המשפחות 
-כתבה בפייסבוק שלה שישראל מבצעת הרס וזוועה בעזה ו

לא ייתכן ':  שכנה בשיכון.'העיקר שהכיבוש לא משחית'
 ".'שזה מה שהיא עושה

 )23.7, "מאקו"ידיעה באתר (

 

 וידויו של חייל בהנדסה קרבית
 ".שהפכנו לארגזי חול] ברצועת עזה[יש כמה שכונות "

 )29.7, "נטיאוו"חייל אלמוני בשיחה עם כתב (

 

 וידויו של איש האקדמיה
, נפשושנוא , זה שביבי, מה שהכי כואב לשמאל הקיצוני"

 ".נוהג במתינות ובאחריות ממלכתית ומוסרית
 )27.7,  בפייסבוקפוסט,  חיפהאוניברסיטת, עוז אלמוג' פרופ(

 

 וידויו של איש אקדמיה נוסף
 ".אין צורך לספור חללים, לא"
 )1.8, "וואלה"אתר , מכללת המתנחלים באריאל, אודי לבל' פרופ(

 

 וידויו של בעל הון
שירים הם אלה שיוצרים מקומות הרוב באמת מאמינים שהע"

 ".זה בולשיט. עבודה
 )18.7" גלובס", המיליארד האמריקאי ניק האנאור(

 

 אני מורד: וידויו של פרשן ביטחוני
אני , ל"במבצע הנוכחי אני אומר דברים בניגוד לעמדת צה"

 ".חושב שצריכים לעשות פעולה עמוקה יותר
 )29.7, צ"גל, הפרשן רוני דניאל(

 

 ל הביטחוניסט במפלגת העבודהוידויו ש
. אני מסכים עם ראש הממשלה ועם מטרות המבצע בעזה"

אין יוזמה . ל נעשה לאט מדי ומאוחר מדיוהכ, יחד אם זאת
 ".יש להעמיק את המכה. אין נחישות, מצד הממשלה
 ) 30.7', רשת ב,  מפלגת העבודה,עומר בר לבכ "ח(

  

 וידויו של ההייטקיסט במפלגת העבודה
 ".הייתה מוגבלת מדי] בעזה[ן שמטרת המבצע ייתכ"

 )31.7, "וואלה "אתר,  מפלגת העבודה,כ אראל מרגלית"ח(

 

 וידויו של ציוני
זו לא הייתה הפגנת : הגיעה השעה לומר בקול צלול! די"

זה ; ]26.7 ,ש" במוצ,א"ההפגנה נגד המלחמה בת[השמאל 
 ".לא השמאל הציוני, בכל אופן, לא השמאל

 )31.7, "ינטאוו", נפתלי שטרן(
 

  מהמחאה החברתית למשטרת המחשבות
ולעבור ' הארץ'ע הזמן לעזוב את עיתון יהג – גדעון לוי"

 ".המזוהה עם חמאס' פלסטין'לעיתון 
 )1.8, פייסבוקפוסט ב, מפלגת העבודה, כ איציק שמולי"ח(

 

 היא הנותנת
 אני לא רואה סתירה בין המאמצים לחתור להפסקת אש'"

זה חלק מתהליך . בהקדם לבין המשך אספקת הנשק לישראל
. היא אמרה', שגרתי במסגרת היחסים האסטרטגיים הצבאיים

כאשר נשאלה מדוע ארצות הברית לא מפסיקה את אספקת 
 אולם כן הפסיקה את האספקה למצרים ,הנשק לישראל

לא ניתן להשוות בין שני ': ענתה, כשהייתה בעת משבר
דובר על דיכוי של העם , קרה של מצריםבמ. המצבים האלה

 ".'ישראל נלחמת נגד איום חיצוני. ידי הממשלה-על
 )1.8, "וואלה"אתר , ב"דוברת מחלקת המדינה של ארה(

 

  מיליארד דולר10אינטל הרוויחה אשתקד 
. מפעל אינטל בקרית גת מממן שמרטפייה לילדי השכירים"

, וך יחסיתשמרוויחים שכר נמ, עבור עובדי הקבלן בחברה
רובם ': עובד בחברה מסר.  שקל ליום200הפעילות עולה 

אז לא ,  ועובדי הקבלן הם מקרית גת,באים מחוץ לעיר
 ".'בכבוד שלהם שיהיו עם ילדים מקרית גת

 )1.8, "וואינט"ידיעה באתר (
 

 שלי כולה שלו
בהר שגם וה: לראש הממשלה, במלוא ההערכה, מכתב גלוי" 

ל תמשיך לחסל "העוצמתית של צהבתוך הפסקת אש זרועו 
, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. כל מי שינסה לפגוע בנו

אני מעריכה ומכבדת את התנהלותך במבצע צוק איתן מיומו 
שהבעתי עוד בעשרת הימים שקדמו , התמיכה בך. הראשון
תמיכתי בך ושל חלק מחברי . יתה קלהיאמנם לא ה, למבצע

בגלל , הגיונית ונכונה,  מתבקשתבאופוזיציה הציונית הייתה
תכן שארגון טרור יהסכמה מוחלטת בינינו ובינך כי לא י

נענישו , רצחני ירה עלינו באין מפריע מבלי שנפגע בו קשות
, את מעשי הגבורה שלהם, קח את הישגי הלוחמים. ונרתיעו

 – קח את הלכידות והחוסן שהופגנו בעורף –את עוצמתם 
 ".ומנף אותם

  )2.8, פוסט בפייסבוק, מפלגת העבודה', חימוביץכ שלי י"ח(



  מ

        3/ מדיניות 
 

  
  :המפלגה הקומוניסטית הישראלית

פשעי מלחמה 
  פאשיזםסכנת ו

        
    ניתוח מהלכיה של המלחמה התוקפנית אותה יזמה 

עמד במרכז ישיבת הוועד המרכזי של , ממשלת נתניהו בעזה
) 8.8(שהתקיימה  , )י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  . בחיפה
, פלגהל המ"הישיבה נפתחה בסקירה פוליטית של מזכ    

בנושא ההקשר המקומי והאזורי של , מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע
אשר מהווה שלב נוסף בשרשרת הניסיונות , המלחמה

, התקיים דיון. הפלסטיני-לשלילת זכויותיו של העם הערבי
 .והתקבלו החלטות, ל"אשר סוכם בידי המזכ

 

        , , , , העם הפלסטיני תחת מתקפה צבאיתהעם הפלסטיני תחת מתקפה צבאיתהעם הפלסטיני תחת מתקפה צבאיתהעם הפלסטיני תחת מתקפה צבאית
 והמרחב הדמוקרטי תחת מתקפה פאשיסטיתוהמרחב הדמוקרטי תחת מתקפה פאשיסטיתוהמרחב הדמוקרטי תחת מתקפה פאשיסטיתוהמרחב הדמוקרטי תחת מתקפה פאשיסטית

  

י מעריך כי המתקפה התוקפנית "ועד המרכזי של מק    הו
אותו יזם ראש , בעזה היא מהלך אסטרטגי מכוון ויזום

א מנסה לטשטש את ותוך שה, הממשלה בנימין נתניהו
מהותו של המאבק  הפלסטיני כמאבק צודק לסיום הכיבוש 

ותוך שהוא מנסה לאחז את עיני דעת הקהל , ולשחרור לאומי
" הפסקת ירי הרקטות"ת בטיעונים של המקומית והבינלאומי

זו מלחמה שנועדה להשיג , למעשה". חיסול המנהרות"או 
וביניהן הנצחת הפילוג הפלסטיני והנצחת , מטרות פוליטיות

ניתוקה של עזה מהגדה המערבית ומירושלים המזרחית 
, פגיעה בממשלת ההסכמה הלאומית הפלסטינית, הכבושה

שטוש אחריותו של נתניהו וט,  וחמאס'הנהנית מתמיכת פתח
ומתן שנמשך תשעה חודשים בין ישראל - להכשלת המשא

המלחמה בעזה וההסלמה שקדמה לה בגדה . ף"לבין אש
סייעו בידי נתניהו להרחיק מתשומת הלב , המערבית

העולמית את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים ובכך 
 . להביא לסיומה

  

עת נגד העם התוקפנות הישראלית היזומה והנפש    
ולפני כן בגדה המערבית ובירושלים , הפלסטיני בעזה

אינה מנותקת מהמתקפה האימפריאליסטית , המזרחית
ומהניסיונות , רח התיכוןוהריאקציונית הכוללת על עמי המז

. ובעיקר את סוריה ואת עיראק, לפורר מדינות מרכזיות
ממשלת נתניהו מנופפת זה זמן רב במציאות האזורית 

,  בעולם הערבי על מנת לתרץ את חוסר התוחלתהמשתנה
 מבקשת לנצל את יאה. בהתקדמות לפתרון מדיני, לטענתה

ההתפתחויות ביחסי השלטון החדש במצרים עם האחים 
כדי להגביר את המתקפה נגד העם , המוסלמים ועם חמאס

 להדגישישראל הקפידה ממשלת , למרות זאת. הפלסטיני
 .   טון חמאס או בחיסולושאין היא מעוניינת בהפלת של

  

ב "חילוקי הדעות הטקטיים שנתגלעו בין ישראל לבין ארה    
אינם משנים את האופי היסודי של הברית האסטרטגית בין 

המשנה -המעצמה האימפריאליסטית העיקרית לבין קבלן
 מתנגדת למלחמה אינהארצות הברית לא רק ש. שלה באזור

מתרצת ומצדיקה את אלא היא , הבריונית של ישראל בעזה

מדובר . פשעי המלחמה שישראל ביצעה וממשיכה לבצע
סביב , במחלוקת פנימית בתוך מחנה תומכי המלחמה

על איזה ריאקציה אזורית צריך להישען ומי מהן : השאלה
 . את העם הפלסטיני יותרתסחט

    המלחמה הברברית בה פתחה הממשלה מהווה את 
אך , ים האחרונותהמתקפה השלישית על עזה בחמש השנ

-נרשמו למעלה מ. היא עקובה מדם יותר מכל קודמותיה
. מחציתם נשים וילדים,  הרוגים פלסטינים ברצועת עזה1800

אשר הציוד הרפואי , אלפי פצועים גודשים את בתי החולים
רבע מתושבי הרצועה אולצו להימלט מבתיהם . בהם אוזל
 .וישנו מחסור באספקת מי שתייה נקיים וחשמל, שהופצצו

י מאשים את ממשלת ישראל "עד המרכזי של מק    הוו
לרבות , בירי מכוון על אזרחים: בביצוע פשעי מלחמה

דוגמת בתי , בהפצצת תשתיות אזרחיות מובהקות; ילדים
,  אלף פלסטינים500-בעקירת קרוב ל; חולים ותחנת חשמל

 . אשר חלקם הפכו פליטים זו הפעם השנייה והשלישית
ת את האינטרסים האמיתיים     המלחמה בעזה אינה משרת

מאות אלפי אזרחים אולצו לחיות . של העם בישראל
של סכנת רקטות ופצצות , במציאות של מקלטים ואזעקות

תנגד לפגיעה ממשיכה להי התנגדה תמיד "מק .מרגמה
ומטילה את האחריות העיקרית , באזרחים חפים מפשע

להידרדרות ולסבלותיה של האוכלוסייה האזרחית בעזה 
 . שראל על כתפי ממשלת נתניהוובי

זו התגברות הגל העכור ,     הצד השני של מטבע המלחמה
שביטויו , של גזענות ופאשיזציה בתוך החברה הישראלית

ריבוי מעשי התקיפה של ערבים ברחובות : רבים
; פיטורי עובדים ערבים ממקום עבודתם; ובאוטובוסים

השתקה ה, ניסיונות ההפחדה; הקריאות לחרם על עסקים
פוליטיקאים , אקדמאים, לגיטימציה של עיתונאים-והדה

הפיכת אמצעי ; ואנשי רוח המבטאים עמדות ביקורתיות
גוני המדבר מגרונו -התקשורת וערוצי הטלוויזיה לשופר חד

התגייסות ; ל ומביע תמיכה עיוורת בממשלה"של דובר צה
מפלגות האופוזיציה הציונית להגנת המלחמה או להימנעות 

וההתנפלויות של כהניסטים וימנים ; אה ציבורית נגדהממח
לעיתים בעוד המשטרה , קיצוניים אחרים על הפגנות שלום

כל אלה מבשרים שינוי עמוק שהחברה . עומדת מן הצד
 בכיוון של צמצום קיצוני של המרחב נקלעה אליוהישראלית 

  . הדמוקרטי ושל התגברות סכנת הפאשיזם
ול מ:  קורא ללכת בדרך ההפוכהי"    הוועד המרכזי של מק

-המתקפה על המרחב הדמוקרטי יש לכונן חזית אנטי
ומול דרך המלחמות יש , ערבית רחבה-פאשיסטית יהודית

ומתן עם ממשלת ההסכמה הפלסטינית לקראת -לדרוש משא
שיתבסס על סיום הכיבוש ועל הקמת מדינה , שלום צודק

 .פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל
 

 ר מפגיניםר מפגיניםר מפגיניםר מפגיניםלא למעצלא למעצלא למעצלא למעצ

י מתריע מפני גל המעצרים שערכה "    הוועד המרכזי של מק
ורואה בו ביטוי , המשטרה במהלך ההפגנות נגד המלחמה

נעצרו מאות . על המרחב הדמוקרטי בישראלגובר לאיום 
ומקצתם אף לתקופות , מרביתם צעירים ערבים, מפגינים
לגה ביניהם חברי מפ, י מחזקת את ידי העצורים"מק. ארוכות

 . שעדיין כלואיםהוקוראת לשחרר לאלתר את אל, י"ובנק
הדרישה למעצר עד תום י דוחה בשאט נפש את "מק    

 ומזהירה מהיגררות מערכת המשפט ,של העצורים ההליכים
  .אחר האווירה הנקמנית נגד מתנגדי המלחמה על עזה

  

        5555המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 



 4/חברה 

  

חיפאים מתארגנים 

   גזענותהנגד 
  

  עדית לבהרב מאת 
  

 התחושה הכללית ברשתות החברתיות ,תקופה האחרונהב    
. וכך גם הבריונות שלו, וברחוב הייתה שהימין מתעצם

, האלימות נגד השמאל הותירה אותו לעיתים מפוחד ומשותק
 . בביתנשארו לא מעט אנשים ולהערכתי גם תרמה לכך ש

כנס חירום תחת הכותרת ערכנו ) 7.8(שעבר     בשבוע 
המפגש היה מפגן כוח מסוג ". חיפה נגד גזענות ואלימות"

ישבנו יחד וחשבנו , לא קראנו סיסמאות, לא היו דגלים. אחר
המחזאי . איך עובדים יחד ומשנים את העיר בה אנחנו חיים

 הכניס את המילה , שישב בקבוצת הדיון שהנחתי,סיני פתר
חשבתי . ואמר שאנחנו לא צריכים לפחד ממנה, ן לדיו'כוח'

והבנתי כמה עצום היה הכוח , בלילה שלאחר הכנסעל זה 
שמחלחל פנימה ומאפשר לעשות , כוח שקט. שבכינוס הזה

  . ולבנות
  

 
  
  
  

ערבית נגד -ה החיפאית היהודיתפגנהבלילה שאחרי ה    
שהותקפה באלימות כה הפגנה , )19.7(המלחמה בעזה 

למחרת . ובהלם, חסרת כוח, רגשתי משותקת ה,גדולה
פגש י קראתי את הקריאה של אורי וולטמן לה,בבוקר

 .ולחשוב איך מתמודדים יחד מול הכוח האלים שעמד מולנו
אבל זה נשמע הדבר הכי נכון לעשותו , הרגשתי חסרת כוחות

  . תי לקריאהי ונענ–באותו רגע 
ימים שאת עם אנשים מדה,  ישיבה אחת ועוד אחתנערכו    

ואני כל כך שמחה שעכשיו אני (רובם לא הכרתי כלל 
 הבנו שיש עוד שתי יוזמות שרוצות גם הן לעשות .)מכירה
חשבנו לה יתח.  אחדל ביחד לכנסווהצלחנו לשזור הכ, משהו

 70חשבנו שאם יגיעו , שזה יהיה הכנס של מעגל המשוכנעים
 ואז התחלנו לפרסם ברשתות. אנשים זה יהיה המון

לבוא הלך  בכוונתםשומספר האנשים שסימנו , ברתיותהח
אכן , שיגיע בפייסבוקשלא כל מי שמסמן אני יודעת . ועלה

ם כי מימסכיאבל זה מעיד על כך שלא מעטים . יגיע בפועל
, הנחת היסוד היא שצריך לחיות פה יחד יהודים וערבים

או ששייכים לדת , ושאסור להשתיק אנשים שחושבים אחרת
ק אב-ס ליאו" מתנ,שני גופים התגייסו לסייע. ניםוללאום שו

 שלא הייתם ,ויחד הצלחנו להרים כנס מאורגן, ל"ושתי
רק אמונה בצדקת . מאמינים שלא היה שקל אחד בתקציבו

  .הפעילים והרבה השקעה של ,הדרך
בישיבת ההכנה . חשבתי יותר אנשים ממה שהגיעו הרבה    

ני ניחשתי שיבואו או, מרנו כמה אנשים יגיעוי ה,האחרונה
 שזה מאתיים בני אדםהגיעו לכנס למעלה מ, לבסוף .מאה

 כדי, לעבוד יחד כדי אלא, והם באו לא לקטר! חשוב להם
 .במקומם לא ייצור ישליצור את השינוי שא

היו נושאים  .נו למעגלי עבודהקחלנ,     במהלך הכנס
והיה מעגל אחד שהחליט שהוא , שהחלטנו עליהם מראש

 . םלבלדיבר יוצר את עצמו כששום נושא לא 
כמות .  מרעיליל' יחד עם ח,אני הנחתי את מעגל התרבות    

, הרעיונות של הדברים שצריך וראוי לשנות הייתה מדהימה
. התאחרה הגם כשהשעהדוברים ולא היה אפשר לעצור את 

רגש ביותר היה שההחלטה הראשונה של הקבוצה הדבר המ
פגש ולעבוד יחד כדי ליצור יהייתה שהם רוצים להמשיך לה

מקצתם  ,)ועדיין באו(ים יהיו פסיממקצתם . את השינוי
וכולם דיברו על ההבנה שכדי ליצור את , )כמוני(אופטימיים 

 .  נצטרך לעבוד עליו – השינוי
, נוייודעת שעל כתפאני . אני יודעת שזו רק ההתחלה    

אחריות גדולה לדאוג  מוטלת ,היוזמות והמארגנים
חיוך עם אבל כבר הבוקר אני . היה המשךישלהתחלה הזו 

 אנחנו יחד .כי יש לנו כוח! כי ההתחלה הזו קרתה, בלב
  .ותעש את השינוי שאנחנו חושבים שצריך להיגבשיכולים ל

  
 –מרי משפט שו"עדית לב מרכזת את תחום צדק חברתי בארגון 

והיא אחת המארגנות של כנס החירום , "רבנים למען זכויות אדם

  ערבי שהתקיים בחיפה בשבוע שעבר-היהודי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רדיו רמאללה
הנוער הישראלי גילה שמוסיקה , שיםיבתחילת שנות הש    

ורבים התחילו להאזין לרדיו , זה לא רק להקות צבאיות
 רבים ,במקביל.  ירדןיטתשלשטח שבבאז  שפעל ,רמאללה

שמעדיף מוסיקה , דרדרותו של הנועריהחלו לדבר על ה
לועזית מחתרתית על פני השירים הדביקים והמתקתקים של 

  . " היפהארץ ישראל"
 'ששת הימים'אחת התוצאות ההרסניות של מלחמת     
ת ציוד השידור שלו חרמוה, תה החרבת רדיו רמאללהיהי

טי המדינה התרגשו לראות איך קברני. ל"גלי צהל שהועבר
ותו ילו אוא, הנוער יודע להילחם כאשר הוא נקרא אל הדגל

ושירי ניצחון , הנוער איבד את זכות הבחירה המוסיקלית שלו
 אותה סיטואציה חוזרת על עצמה ,מאז .שודרו ללא הרף
על כך שהנוער , מכל עבר נשמעת ביקורת. אחת לכמה שנים

עד כמה הוא , שף שובאבל בשעת מלחמה נח .דרדרתמ
 ,  קברניטי המדינהשהלעיטו אותו היסודהפנים את מושגי 

  . גיוסהת  לקריאיתנענ ומרביתו
, חריב לאיזו מוסיקה שאזין להישאין בעיה לא, כיום    

הבעיה הגדולה . והלהקות הצבאיות איבדו מזמן את יוקרתן
 למה שקורה  יותר מחוברברובוהנוער שלמרות היא ש
אילו מקאמה הוא מתנהג כ –  מבצע נקם חדשבכל, בעולם

  . בעורפושל חיים חפר נושפת 
, כיום.  בדמות רדיו רמאללהמעין חלופההייתה ,     בעבר

, לא רק תרבותית, נדרש יותר מאי פעם ליצור חלופה חדשה
  . אלא גם פוליטית

  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



   5/דמוקרטיה 

  

  תשע נקודות על תום מלחמה
  

  

  

  

  

  

  
  

  אור שימאת 
  

היום או מחר או בעוד שבוע או . יגמריבאיזשהו שלב זה     
ואחרי שכל  .כמו במלחמת לבנון הראשונה,  שנים18בעוד 

 :יקרו כאן הדברים שקורים בסוף כל מלחמה, גמריזה י
 ובין ,ממשלהבין היתחיל סבב של האשמות בין הצבא ל. 1    

הם יתחילו ,  הפסקת אשושגאחרי שת. ם לבין עצמםהשרי
 בכך שישראל סבלה חודש של בתקשורת זהאת  זהלהאשים 

 . ולא יצא מזה כלום,ועשרות חיילים הרוגיםרקטות 
חיילים . הציבור יהיה מאוכזב מתוצאות המלחמה. 2    

שים "תה ויספרו על מחדלים ונגמומילואימניקים יחזרו הבי
רוב הציבור לא יראה . ת והרוגים ופצועיםלא ממוגנים וטעויו

אלא של אופן ניהול , בזה תוצאה מתבקשת של מלחמה
 של הנחתחוסר פוליטיקאים ומהמריבות כתוצאה מ .מלחמה
 .תוקם ועדת חקירה ממלכתית, הציבור

גם זו לא תגיד שום דבר , כמו ועדות חקירה קודמות. 3    
 לענייני ועדת אגרנט כתבה שצריך למנות יועץ. חשוב

ועדת וינוגרד כתבה שצריך לחזק את המועצה , מודיעין
לומר משהו  גם ועדת החקירה החדשה תנסה. לביטחון לאומי

 .לא מאוד מעניין על תהליך קבלת ההחלטות בישראל
עדת החקירה לא יאמר שהכישלון האמיתי הוא ובו    איש 

 לא היה ניסיון אמיתי להגיע , למלחמהו שקדמיםשבשנ
  .ההנהגה הפלסטיניתשלום עם להסכם 

ועדת החקירה תכתוב דברים שיביאו לנפילתם של . 4    
 .או שאולי. או שלא יביאו לנפילתם. נתניהו ויעלון

יש מאלה שנשלחו  לא,ביום הזיכרון בעוד שמונה שנים. 5    
לא יהיה איכפת מהקריירה הפוליטית להילחם עכשיו בעזה 

לא  2006ה שלחמו בקיץ יש מאלכמו שא. של נתניהו ויעלון
פרץ אחרי לבין ם את חילופי ההאשמות בין אולמרט זוכר היו

 .את ההלוויות כן זוכרים. מלחמת לבנון השנייה
הליברמנים , ועדת החקירההחלטות בלי קשר ל. 6    

והבנטים יאמרו שהבעיה היא שהצבא לא נשלח לכבוש את 
אופן בו הם לא יצרפו לאמירות האלה הבהרה לגבי ה. כל עזה

ולא , הם מעוניינים לנהל בעצמם את בתי הספר והביוב בעזה
 .יציינו כמה הרוגים הם מוכנים לספוג בשביל התענוג הזה

אמריקאי -ן ימני כלשהו ימצא מיליונר יהודיארגו. 7    
 ארגון שמאלהשחיר את שמו של  לבמטרה ,שיתרום לו כסף

ריקאי אמ- כסף ממיליונר יהודיבעצמו קיבל ר שא ,כלשהו
 של הקמפיין. חות על מה שקורה בעזה"לכתוב דוכדי , אחר

חצי  ו פלסטינים הרוגים1,800- יטען בתוקף שארגון הימין
, איפוקלריסון והם ביטוי למיליון עקורים פנימיים בעזה 

אשר איש בממשלה לא מביא , שמאלהויאשים את ארגון 
מסיבה . שהפגין הצבא" איפוק"- באחריות ל, בחשבון

 .יהיו אנשים שישתכנעו מזה, יכלשה
, "מבצע"בתור הממשלה תמשיך להגדיר את המלחמה . 8    

פיצויים לאזרחים ישראלים שנהרס להם כדי לחמוק מתשלום 
התקציבים החברתיים . שלהם ספג הפסדיםהעסק שהבית או 

  .הביטחוןמשרד יקוצצו כדי להגדיל את תקציב 
חלק מהאנשים שצעדו איתנו במחאה , כשזה יקרה. 9    

אז נהיה אבל . יתפכחו –החברתית אבל תמכו במלחמה 

שם הקמנו , רחבת הסינמטק בחיפהב. במצב אחר לגמרי
התבצע לפני פחות ,  את מאהל המחאה החברתית2011בקיץ 

. משום שדיברו ביניהם ערבית, באנשים' מחודש ניסיון לינץ
נצעקה לפני , "ם דורש צדק חברתיהע"ו צעקנבהם ברחובות 

יהיה קשה מאוד מזה ". מוות לערבים"כחודש הקריאה 
  .אין ברירה אלא להשתקםאבל , להשתקם

   

  פשעי מלחמה וסכנת פאשיזם
  

 3333המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
 

 להגנת העובדים מפני פיטורים פוליטייםלהגנת העובדים מפני פיטורים פוליטייםלהגנת העובדים מפני פיטורים פוליטייםלהגנת העובדים מפני פיטורים פוליטיים

וכחלק מהתגברות הגל ,     במהלך המלחמה בעזה
פוטרו , חברה הישראליתדמוקרטי ב-המקארתיסטי והאנטי

בשל התבטאויותיהם , מרביתם ערבים, עובדים רבים
 .ברשתות החברתיות נגד פשעי המלחמה ונגד הממשלה

החלטת לחשיבות רבה  מייחסי "    הוועד המרכזי של מק
ש בהסתדרות להקים מוקד חירום לסיוע לעובדים "סיעת חד

ומברך את הסיעה על הצלחות שרשמה במניעת , אלה
 .רים והשעיות של עובדים על רקע גזעניפיטו
 

 סרבני הכיבוש הם המצפון של החברהסרבני הכיבוש הם המצפון של החברהסרבני הכיבוש הם המצפון של החברהסרבני הכיבוש הם המצפון של החברה

המסרבים , י שולחת ברכה לסרבני המצפון הצעירים"    מק
וקוראת לשחרר מיד את שני , להתגייס לצבא הכיבוש

, י"חברי בנק. אוריאל פררה ואודי סגלאוריאל פררה ואודי סגלאוריאל פררה ואודי סגלאוריאל פררה ואודי סגלהסרבנים הכלואים 
, ש השתתפו בהפגנות לשחרור הסרבנים"י וחד"מק

  . בעתלית6שהתקיימו מול לשכת הגיוס בחיפה ומול כלא 
י לביטול כתבי האישום שהוגשו נגד שני "    עוד קוראת מק
  .הבדואים שסירבו להשתתף בתקיפת עזה-הרופאים הערבים

 

 ולא תקציב של מלחמהולא תקציב של מלחמהולא תקציב של מלחמהולא תקציב של מלחמה, , , , למען תקציב חברתילמען תקציב חברתילמען תקציב חברתילמען תקציב חברתי

, 2015    עם התחלת הדיונים לקראת תקציב המדינה לשנת 
תבקש לגלגל את עלויות המלחמה על מסתמן שהממשלה 

, המובטלים, על העובדים השכירים, כתפי הציבור בישראל
 .הנשים והנוער, הגמלאים

 תולהעבר, י קוראת לצמצום חד בהוצאות הצבאיות"    מק
אלא לתקציבי , לא למשרד הביטחוןנוספים מיליארדי שקלים 

 . החינוך והשיכון, הבריאות, הרווחה
 

 יייי""""המניין של מקהמניין של מקהמניין של מקהמניין של מק- - - - מןמןמןמן- - - - לאלאלאלאלקראת הוועידה שלקראת הוועידה שלקראת הוועידה שלקראת הוועידה ש
המניין של -מן-    במסגרת ההכנות לקראת הוועידה שלא

הוחלט על קיום , ונוכח המצב בישראל ובאזור, המפלגה
, קורס לימודי בנושא הסכנה הפאשיסטית וההתמודדות עמה

 .ו חלק מהחומר לוועידהיאשר סיכומיו יה
 כי יתקיים כינוס, י"    עוד החליט הוועד המרכזי של מק

שיוקדש לדיון ,  באוגוסט22-ארצי של חברי המפלגה ב
  .בהתפתחויות הפוליטיות



   6/בעולם 

  

  :ל המפלגה הקומוניסטית של ונצואלה"מזכעם ריאיון 
  

   ,מתקדםזהו תהליך "
  "רחוק מסוציאליזםעדיין אך 

  
המאוחדת של  המפלגה הסוציאליסטית ה שלועידהו    

לאחר שישה , )4.8(ננעלה בשבוע שעבר ) PSUV(ונצואלה 
זו הוועידה השלישית שעורכת המפלגה מאז . ימי דיונים
המתקיימת לאחר מות הנשיא   ראשונהוה, 2008-הוקמה ב

, חר הנשיא המכהןבוועידה זו נב. בשנה שעברה, אבס'הוגו צ
הוועידה תקבע את . "ר המפלגה"יולתפקיד , ניקולס מאדורו

 7.6 והוסיף כי ,דורואאמר מ, "הבאות עתיד המהפכה בשנים
 אלף 23- הוועידה כ  צירי537- מיליון חברי המפלגה שלחו ל

  . ייחסותלהתהחלטה הצעות 
שימש בתפקיד זה ו, 1999-בהחל לכהן כנשיא אבס '    צ
בראשה , המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת.  שנים14ך מש

כוחות שמאליים של הוקמה כתוצאה מליכוד  , עמד
  . רבים שתמכו בהנהגתו

מפלגת אחת השותפות הפוליטיות הוותיקות של     
המפלגה הקומוניסטית של השלטון היא 

לקראת הוועידה של . הונצואל
אל דיאריו "כתבת העיתון , הסוציאליסטים
, היוצא לאור בוונצואלה, "דה לוס אנדס

 ,ל המפלגה הקומוניסטית"ראיינה את מזכ
, פיגרה.  ואב לשבעה60בן , אוסקר פיגרה

הצטרף , עשיית המתכתלשעבר פועל בת
 בעת שהיה פעיל בוועד 1977-בלמפלגה 

ר קונפדרציית "כיהן כיוולאחר מכן , עובדים
  . להלן חלקים מן הריאיון.העובדים של ונצואלה

  
אבס מאז אבס מאז אבס מאז אבס מאז ''''המפלגה הקומוניסטית תמכה בצהמפלגה הקומוניסטית תמכה בצהמפלגה הקומוניסטית תמכה בצהמפלגה הקומוניסטית תמכה בצ

    ....תותותותו ובמהלך כל שנות כהונ ובמהלך כל שנות כהונ ובמהלך כל שנות כהונ ובמהלך כל שנות כהונ,,,,הבחירות הראשונותהבחירות הראשונותהבחירות הראשונותהבחירות הראשונות
        ????מאדורומאדורומאדורומאדורו, , , , האם אתם תומכים גם ביורשוהאם אתם תומכים גם ביורשוהאם אתם תומכים גם ביורשוהאם אתם תומכים גם ביורשו

. אבס'מאז ראשית דרכו בפוליטיקה תמכנו בנשיא הוגו צ    
יקורת עצמית ואף בכלפיו ביקורת  ה נעדרלא  זותמיכה
אך אנו מתמידים , א מאדורואנו גם תומכים בנשי. מצדנו

  .להנהגה משותפת ומאוחדתבדרישה 
אך ללא . אבס'מאדורו משתדל להמשיך בדרכו של צ    

תפות בהערכת עשייה  וללא שו,שותפות בעשייה הפוליטית
כל לתמוך באין אנו יכולים לקחת אחריות ו, בשיפורהזו ואף 

  .צעדי הממשלה
  

מזה שנים מציעים לכם להתמזג אל תוך המפלגה מזה שנים מציעים לכם להתמזג אל תוך המפלגה מזה שנים מציעים לכם להתמזג אל תוך המפלגה מזה שנים מציעים לכם להתמזג אל תוך המפלגה 
        ????מדוע אתם מסרביםמדוע אתם מסרביםמדוע אתם מסרביםמדוע אתם מסרבים. . . . הסוציאליסטית המאוחדתהסוציאליסטית המאוחדתהסוציאליסטית המאוחדתהסוציאליסטית המאוחדת

  

אנו רואים בחיוב רב את הניסיון של כל הפלגים שעמדו     
 ,יחד עם זאת. אבס להתאחד ולהקים מפלגה'מאחורי צ

נציגת השכבות השונות "את עצמה כמפלגה זו מגדירה 
שהיא הביטוי הפוליטי  עצמנו כמפלגהאנו מגדירים ". בעם

אנו . של מעמד העובדים ושל השכבות העובדות בעיר ובכפר

 המייצגת את רעיונות השחרור ,לנינית-מרקסיסטיתמפלגה 
  . בוליברסימון  ,הלאומי של מייסד ונצואלה

, גות ותנועותכאשר אנו בוחנים את ההיסטוריה של מפל    
, כגון המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת של ונצואלה

אנו רואים שלעיתים , שהוקמו ללא בסיס מעמדי מובהק
, בורגנות- הם נציגי הזעיר בהןקרובות מי שתופס פיקוד

 ,שינוי החברתי מוכנות ללכת עד הסוף בשכבות ביניים שאינן
 זו לא המפלגה לה אנו. בורגנייםגורמים לעיתים גם ו

  .תוכההחלטנו בזמנו שלא להתמזג ל,  לכן.חליםמיי
  

אבס אבס אבס אבס ''''צצצצבזמן כהונתו של בזמן כהונתו של בזמן כהונתו של בזמן כהונתו של האם הביקורת שמתחתם האם הביקורת שמתחתם האם הביקורת שמתחתם האם הביקורת שמתחתם 
        ????התקבלה על ידי הנשיא החדשהתקבלה על ידי הנשיא החדשהתקבלה על ידי הנשיא החדשהתקבלה על ידי הנשיא החדש

רם קיבלנו מענה בכל הנוגע לבעיות שאנו ט, לצערי    
 ,בראש ובראשונה.  להתגבר עליהן והדרכיםןמתמודדים עמ

 אמצעי הייצור ם שללהבטיח את פיתוחיש 
קיימא נמשיך -ללא פיתוח בר. ייצורוכוחות ה

לדשדש כלכלית ולהתמיד בדגם של חברה 
 שיסודו בהכנסות ,המבוסס על הצבר הון

של חברה כזו הם הבולטים מאפייניה . מנפט
. חוסר היעילות והבירוקרטיה, השחיתות

 בשינוי הכלכלי והחברתי  זהנושא מרכזיב
  . השנים האחרונות15-לא חלה התקדמות ב

  

אתם טוענים אתם טוענים אתם טוענים אתם טוענים , , , , חרותחרותחרותחרותבמילים אבמילים אבמילים אבמילים א
        ????שוונצואלה נותרה מדינה קפיטליסטיתשוונצואלה נותרה מדינה קפיטליסטיתשוונצואלה נותרה מדינה קפיטליסטיתשוונצואלה נותרה מדינה קפיטליסטית

בייחוד , אנו לא שוללים את ההתקדמות שחלה.     בהחלט
אבל החברה , זכויות החברתיות בעשור האחרוןהרחבת הב

לא מספיק לשנות את שמותיהם של . בוונצואלה היא בורגנית
  .למען הסוציאליזםואין די בנאומים , משרדי הממשלה

  

ה של ה של ה של ה של שיש להגיד את כל האמת על מצבשיש להגיד את כל האמת על מצבשיש להגיד את כל האמת על מצבשיש להגיד את כל האמת על מצבאמרתם אמרתם אמרתם אמרתם 
        ????האם נקלעה למשברהאם נקלעה למשברהאם נקלעה למשברהאם נקלעה למשבר? ? ? ? מהי אמת זומהי אמת זומהי אמת זומהי אמת זו. . . . ונצואלהונצואלהונצואלהונצואלה

יש . ה מורכב למדיהמצב החברתי והפוליטי של ונצואל    
גבר על הקשיים הרבים צעדים כדי להת צורך דחוף בנקיטת

לנסות : ת בפני הממשלה שתי חלופותו עומדכיום. הקיימים
.  השינוי להעמיק אתאו; ולהתפייס עם בעלי ההון ונציגיהם

 ,אין לשכוח. המפלגה הקומוניסטית מצדדת בהעמקת השינוי
הם האחראים למספר בעיות במשק - שבעלי ההון הם

  . השוק השחור והספסרות, ביניהן צבירת מטבע חוץ, המקומי
  

        ????ל שלילי בפעילותה של הממשלהל שלילי בפעילותה של הממשלהל שלילי בפעילותה של הממשלהל שלילי בפעילותה של הממשלהווווהאם הכהאם הכהאם הכהאם הכ
אך הוא מאוד , לדעתנו זהו תהליך פוליטי מתקדם ומרתק    
-זהו תהליך דמוקרטי ואנטי. סוציאליזםשל וק מההגדרה רח

דמוקרטית ו הטומן בחובו השתתפות עממית ,אימפריאליסטי
  .זאת בניגוד גמור לממשלות הקודמות. גוברת



  

 7/תרבות 
 

  

  על המוקד
  
  
  
  
  
  

, "הארץ"פורסמה מודעה בעיתון ) 3.8(    בשבוע שעבר 
מדינת ישראל מול מדינת הטרור של "תחת הכותרת 

ובראשם ,  מספר משוררים ידועי שםועליה חתמ, "החמאס
לשון המודעה ביקשה להתיישר עם . גבריאל מוקד' פרופ

מסתייגים "ונאמר בה כי החותמים , הקונצנזוס המלחמתי
שמאלי -פסבדו' פציפיזם של טיפשים'- כל התוקף מב

, אך מתוקשר מאוד, המאפיין חלק לא גדול, מצפוני-ופסבדו
' פציפיזם של טיפשים'חסידי . של קהיליית התרבות בארץ

 וראינו זאת שוב גם בעת הלוחמה –ל מתייצבים תמיד "הנ
נגד כל פעולה ,  במין היגב מותנה מיידי–הנוכחית בעזה 

בהמשך המודעה הגדילו הכותבים ". שראלצבאית של י
החמאס היה היוזם הבלעדי של פתיחת "וקבעו כי , לעשות

הלוחמה הנוכחית והוא גם האחראי הבלעדי לסבל 
  ".האוכלוסייה בעזה

לפיה " וואלה"התפרסמה כתבה באתר ,     יומיים לאחר מכן
המשוררים יהודה ויזן ועמוס כרמלי כועסים על כך ששמם 

והם האשימו את גבריאל , דיעתם וללא אישורםללא ינכלל 
  . שמם לצורך המודעהשרבב אתמוקד בכך ש

    מבלי להכריע בשאלה האם כל המשוררים החתומים על 
מהלך  האו שז, ופיעים בהמהמודעה אכן הסכימו לדברים ה

מדובר , ברור שמן ההיבט הפוליטי,  מוקדלא הגון מצד
במציאות בה . קבוטה ומלוקלממסד בניסיון התחנפות 

זים להביע ישראל מעניש אמנים ואנשי רוח שמעהממסד ב
השחקנית אורנה בנאי שאולצה להתנצל (עמדות ביקורתיות 
 הזמרת רונה קינן שהופעה שלה בחיפה ;על עמדות שביטאה

 במאית הקולנוע סוהא עראף ;בוטלה בשל איומים על חייה
 יש מי ,)ועוד, שמענק תמיכה של משרד התרבות נשלל ממנה

  .ים תחת הלחץמתכופפש
- רב המרחק בין איךא. יוצרים רבים נמנעו מביקורת גלויה    

, לדעתי. תוקפנותהשמעת ביקורת לבין השמעת דברי הלל ל
אחריות להביע עמדה גם מוטלת אנשי רוח ואמנים  לע

אלה מהם המחליטים להדהד את קלישאות . בנושאי השעה
כים "ל ושל אחרון הח" של דובר צההתעמולה השקריות

פציפיסטים " ולכנות מתנגדי מלחמה ת השלטוןובמפלג
   .פתוחדיון דמוקרטי מסבים נזק של ממש ל, "טיפשים

להעמיד במוקד מדור התרבות של , גם השבוע,  בחרנואנו    
  .שירים המתנגדים למלחמה ולתוקפנות" זו הדרך"
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        לילך וברלילך וברלילך וברלילך ובר* / * / * / * / 
  

 ם אותךהלא אם היו מפציצי

 כמו שמפציצים את עזה

 לו במקום רצועת עזה

 הייתה רצועת חיפה

 בסה-בצפונה אל

 חדרה-זיב מחנה פליטים אל-לצד א

 ובדרומה טנטורה

 אז הייתי קוראת לך חיפה חביבתי

  אז לבי היה כולו שלך
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

        ) /) /) /) /קטעקטעקטעקטע((((כשהרשע בא כמו גשם נופל כשהרשע בא כמו גשם נופל כשהרשע בא כמו גשם נופל כשהרשע בא כמו גשם נופל 
        ברטולט ברכטברטולט ברכטברטולט ברכטברטולט ברכט

  

 ְּיִדיֵדינּו ִנְׁשָחִטים ְּבַהְדָרָגהׁשֶ , ְּכֶׁשֻּסַּפר ָלִראׁשֹוָנה

 ֲאָבל. ָאז ִנְׁשֲחטּו ֵמָאה. ָקָמה ְזָעָקה ֶׁשל ַּפָּלצּות

 ָנפֹוָצה, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשֲחטּו ֶאֶלף ְוַלְּׁשִחיָטה א ָהָיה סֹוף

 .ַהְּׁשִתיָקה
 :ִאיׁש ֵאינֹו קֹוֵרא עֹוד, ְּכֶׁשָהֶרַׁשע ָּבא ְּכמֹו ֶּגֶׁשם נֹוֵפל

 !ֲעֹצר
 .ִנְרִאים-ֵהם ַנֲעִׂשים ִּבְלִּתי, ֶׁשַהְּפָׁשִעים ֶנֱעָרִמיםּכְ 

 ֵאין ׁשֹוְמִעים, ְנּׂשא-ְּכֶׁשַהֵּסֶבל ַנֲעֶׂשה ְלא

 .עֹוד ֶאת ַהְּצָעקֹות
 .ַקִיץ-ַּגם ַהְּצָעקֹות נֹוְפלֹות ְּכֶגֶׁשם

  

        אלי אליהואלי אליהואלי אליהואלי אליהו/ / / / כיפות ברזל כיפות ברזל כיפות ברזל כיפות ברזל 
 

 ִׁשָּננּו ְּכֶחֶרב ְלׁשֹוֵננּו

 ַלַהב ַסִּכיִניםִמּלֹוֵתינּו ּכְ 

 ָאַטְמנּו ַחְדֵרי ִלֵּבנּו

 ּכּפֹוֵתינו ָהיּו ְלַּבְרֶזל

 ַלָּׁשַמִים ָנָׂשאנּו ֵעיֵנינּו

 ַרְגֵלינּו ְלִמְקְלֵטי ְּתהֹום

 ֻרְּפָדה ַּבֲחָׁשׁשֹות רּוֵחנּו

 ַמְלָאה ַנְפֵׁשנּו ְּפָחִדים

 ּוִמי ַיִּציל ֶאת ַהְיָלִדים

 ִמָּפֵנינּו ִמי, ִמָּפֵנינּו

  ִּציל ֶאת ַהְיָלִדיםיַ 

  3.8.2014, חיירי-מאת נידאל אל, "גרניקה פלסטינית: "איור       
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כעת אנו . המלחמה מקורה במבנה החברתי של ישראל"    
אבל הטיח יתפורר מהר כדי לגלות מציאות , חשים שותפות

' כך אמר פרופ, "של חברה מפוררת וללא כל ערבות הדדית
 בכנס עובדים ,גוריון- מאוניברסיטת בןיונתן אנסוןיונתן אנסוןיונתן אנסוןיונתן אנסון

 מכל הארץ סים"עו. )4.8(בשבוע שעבר סוציאליים שנערך 
אביב כנס -ם מלא מפה לפה באוניברסיטת תלקיימו באול

, הכנסאת  .ערבי נגד האלימות והגזענות-חירום יהודי
 נהארג" ?היכן אנשי המקצוע. פשעי שנאה! סכנה"שכותרתו 

ספר לעבודה הבתי עם בשיתוף , 'סים שלום"עו'קבוצת 
   . באוניברסיטאות השונותסוציאלית

  

על , ברחובותהאלימות שגואה  ",מארגני הכנסלהערכת     
הופכת את המרחב הציבורי למרחב מסוכן , רקע גזענות ודת

ובעיקר לאזרחים , לקבוצות שונות בחברה הישראלית
,  לאלימות'עצור'תמרור להציב "מטרת הכנס היא ". הערבים

  ". לבחון היכן כשלנו וכיצד ממשיכים הלאה
  

, ים שלום"ר המשותף של עוס"בפתיחת הכנס אמר היו    
יוזם . ולטכי הופעלו לחצים כדי לב, מד דיאבמד דיאבמד דיאבמד דיאבמוחמוחמוחמוחר "ד

 הוסיף כי ,)אוניברסיטת חיפה (רוני סטריאררוני סטריאררוני סטריאררוני סטריארר "ד, הכנס
 בגלל נעדרועובדים סוציאליים ערבים רבים מהצפון 

 . בחברה הישראליתהאווירה הגזענית השוררת
  

 באמצעות המלחמה בעזה נעשה ,אנסון' לדברי פרופ    
. החברה הישראליתשימוש באיום חיצוני כדי ללכד את 

מבחינת המשק היא , מדינת ישראל היא לא חברה ענייה"
אבל יש בה חוסר שוויון גבוה , חלק מאירופה המערבית

על מנת לשמור על היעדר השוויון יש לטפח . במיוחד
האיום החיצוני לא תמיד  ",לדבריו". נגמרת- מלחמה בלתי

 אבל רבים כבר לא, הוא חשוב ללכידות החברתית. משכנע
. היא נמוגה'? הפצצה האיראנית'איפה כעת . מאמינים בו

 שיכול להיות כל ,'אויב מבפנים'-מה שנשאר הוא ה, לכן
 –למשל , תנועה המטילה ספק במדיניות הממשלה

' פרופ". האוכלוסייה הערבית או הארגונים לזכויות אדם
- ההגמוניה של ההון עלר את על מנת לשמכי , ן הסביראנסו

החרדה זמנית את -מטפחת בוהממשלה , פני העובדים
  .החרדה הביטחוניתאת הכלכלית ו

      

   הפגינו10עשרות עובדי ערוץ 
מול משרדי חברת ) 6.7( הפגינו 10שרות עובדי ערוץ     ע

במחאה , בעל השליטה בערוץ,  שבשליטת יוסי מימן"מרחב"
אין לכם תירוץ לעוד "קראו העובדים . על תוכנית הקיצוצים

ברוך , גיא מרוז ואורלי וילנאי: בין העובדים שנכחו". קיצוץ
. הילה אלרועי ואחרים, טליה קינן פלד, דורון הרמן, קרא

 בשכר עובדי 20%-בכוונת הנהלת הערוץ לבצע קיצוץ של כ
, העובדיםההנהלה סירבה לדרישת ועד . חברת החדשות

מגבלת כי תהיה , מתן חודורבמתן חודורבמתן חודורבמתן חודורבהכתב הכלכלי  עומד בראשו
  .י יחולקו מניות לעובדיםוכ זמן לקיצוץ

  רופאים לזכויות אדם 

 מערכת הבריאות בעזהמתרימים ל
  
  
  

  
  

עורך מגבית למען מערכת " רופאים לזכויות אדם"    ארגון 
ופועל להעביר בדחיפות תרופות וציוד , הבריאות בעזה
להפיץ ולסנגר , לתעדבארגון ממשיכים . רפואי לרצועה

   .ות אדם להפרות זכויבנושאים הקשורים
רופאים לזכויות     ניתן לתרום באמצעות המחאה לפקודת 

 רופאים :כתובתובמשלוח דואר ל, )למוטב בלבד (אדם
 . קבלה תישלח לתורם. 68135 יפו, 9דרור '  רח,לזכויות אדם

 בנקאית לחשבון כן ניתן לתרום באמצעות העברה    כמו 
יש ליידע  ).503(סניף העלייה ,  בבנק הפועלים196959מספר 

שם התורם , ההעברה ומספר סימוכיןסכום את העמותה על 
 trumah@phr.org.il: ל"בדוא, וכתובת למשלוח הקבלה

 

  וליה נגד תכנית המתאר'לג'תושבי ג
 – במקום "העמותה בשיתוף עם ,וליה'לג'בוצת תושבי ג    ק

הגישו השבוע התנגדות , "מתכננים למען זכויות תכנון
,  הדגישוהמתנגדים. ה ליישובלתכנית המתאר החדש

מקודמת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לא ההתכנית ש
במקום לספק .  עונה על הצרכים ארוכי הטווח של היישוב

 .התכנית רק תעמיק את הבעיות ותחריף אותן, יסודין פתרו
המחסור בעתודות קרקע הביא במהלך השנים לכך שמספר     

ור רק באמצעות פיצול רב של צעירים מוצאים פתרון די
פעמים רבות עבור יותר מבן , הבתים בהם מתגוררים הוריהם

, ס"תחשיבים המבוססים על נתוני ביטוח לאומי והלמ. אחד
  .  יחידות דיור400-מראים כי קיים מחסור מתמשך של כ

מסר , "במקום" מעמותת סזאר יהודקיןסזאר יהודקיןסזאר יהודקיןסזאר יהודקיןערים המתכנן     
דית בלבד ימיהתכנית המוצעת נותנת מענה למצוקה "-ש

. אבל אינה מאפשרת אופק תכנוני לטווח ארוך, בתחום הדיור
 ,ללא פתרון יסודי שיכלול עתודות קרקע לפיתוח עתידי

המצוקה הנוכחית של הזוגות הצעירים תחזור על עצמה 
 ."מחדש ותחריף ותעמיק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אלימות וסים נגד גזענות"עו


