
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

שהפכו בני , ויחד עמה שני העמים, ממשלת הימין בבעיה
, "ע מוגבלצמב"-מה שההל כ. ניטי המדינהערובה של קבר

 2,000- ימים לחימה ויותר מ50 וכעבור ,"מערכה"-התפתח ל
שר ". מלחמה" בפי כל מוגדר עתה, רובם פלסטינים ,הרוגים

פגש עם נ, ל לשעבר"רמטכ,  יעלון)בוגי(הביטחון משה 
ואמר להם כי המלחמה  ,)23.8(דרום  מהנבחרי ציבור

כמה ". לחשוק שפתיים"וקרא להם , "תימשך יותר או פחות"
, 4 ילד בן נהרגבו ביום לשמוע מפיו דברים כאלה היה ציני 

  .פצצת מרגמה מירי, מקיבוץ נחל עוז, דניאל טרגרמן
 המתקפה  לגבייעלוןה ביותר של תמיהך האמירה המ    א

אנחנו צריכים  ":יתההי, אותה הוא מנהל ,רצחנית על עזהה
הגשש  ".לראות שאנחנו מתמרנים את זה להסדר מדיני

לא יכול היה להגדיר את המצב , באחד ממערכוניו, החיוור
זו ממשלה המקריבה את חייהם של . בצורה טובה יותר

ולאו " (הסדר מדיני"- ישראלים והמתמרנת לשל פלסטינים ו
שכל תכליתו לשמור על ") וםהסכם של"חס וחלילה 

 ראש הממשלה, מנםוא.  של כובש ונכבשקוו-הסטטוס
, "אופק מדיני"שישנו ) 20.8(בנימין נתניהו הודיע בנאומו 

   . כך הוא מתרחק– ככל שמתקרבים לאופק ,אך כידוע
 האם קיימת :פוצה בימים אלה בציבור היאהשאלה הנ    

יה תלוובה התש? הממושכתהצבאית מטרה למערכה 
שר החוץ שרק ,  ליברמןביגדורא. שר ודעותיו-שר. במשיב

וקרא , כובש וכותשלבין לילה עורו הפך , "מתון"אמש היה 
שהחמאס יניף דגל לבן וייכנע ללא "לכבוש את עזה עד 

 , שוחרת השלוםשרת המשפטים, ציפי לבניואילו  ".תנאי
יאיר לפיד מלמד מעל המצביא הידוע . הפכה נץ טורף

  .הוא בנט... ובנט.  הצבאית את תורת האסטרטגיההמרקע
שבאו ,  בקבינטאך מעבר להבדלי הגישות ולחילוקי הדעות

ישנה , נתניהושל נאום אותו או חריפותם בבמללידי ביטוי 
 ללא –תמימות דעים בסיסית בין כל מרכיבי הקואליציה 

, במילים אחרות. מה שהיה הוא מה שיהיה: יוצא דופן
 אתמין מנהלת מלחמה קולוניאלית כדי לשמור ממשלת הי

באופן ישיר כמו בגדה או ,  הכבושים ישראל בשטחיםשליטת
כל ל זה עקב אכילס ש. באופן עקיף כמו ברצועת עזה

 כוחה –יה יממלחמה קולוניאלית אחת לשנ: ממשלות ישראל
ברובן מסתיימות ר שאהמלחמות , יתר על כך. אינה עולה

 גורמות לשחיקה ,מדינית צורבתבניצחון צבאי ובמפלה 
ללא  (שבממשלהפוליטית ניכרת של המפלגות הציוניות 

שנוצר משבר עד , )מי מפלגת השלטון באותו רגע הבדל
סביר מאוד שזו תהיה גם . ונערכות בחירות מוקדמות

:  הנוכחית"מלחמת שלום הכיבוש"התוצאה הפוליטית של 
בר בשנה נפילת ממשלת נתניהו ועריכת בחירות חדשות כ

שתקום ותתמיד בהמשך חדשה אבל כל ממשלה . הקרובה
גם היא לנהל נידונה  –האפליה ו, ההתנחלות, ההרג, הכיבוש

  .אשר תכרה לה עצמה בור, מלחמה קולוניאלית נוספת
 –מה שלא הולך בכוח "כי לית נפוצה טוענת "אמירה צה

. ל ברצועת עזה כעת"ו שפתו של צהז". ביותר כוחהולך 
. סבורה אחרת) י"מק(הקומוניסטית הישראלית המפלגה 

והמושתתת על , מדיניות המתקיימת ממלחמה למלחמה
ביטחון לעם שלום ולא תביא , הפעלת כוח בלתי מרוסן

  . ובטח שלא לשאר עמי האזור, בישראל

 2014אוגוסט  ב27 ,34 ליוןיג   

אמיר שיבי: איור  



  

 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

        
        
        

        ))))4444 ( ( ( (מהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזה
  

 ...האלוף אמר
 ".אני יודע שעשינו שגיאות בחלק מההכרזות"

 )11.8, "וואלה ",אלוף פיקוד הדרום ,מן'סמי תורג(
 

 ל תיקן"ודובר צה...
סמי , כל ניסיון לקשור בין דברים של מפקד פיקוד דרום"

ני בדרום לבין אמירות בנושא המצב הביטחו, מן'תורג
צר לנו כי ... מוטעה ומשולל כל יסוד –בשבוע האחרון 

 ".הוצאו דברים מהקשרם
 )11.8, "וואלה", ל"הודעת דובר צה(

 

 בנעלי גולדה
גם . ב היא הנכס הביטחוני האסטרטגי הכי חשוב שלנו"ארה"

לכן אנחנו . המלחמה הזו נעשתה במידה רבה בסיוע אמריקני
ואציה כזו של זלזול גלוי לא יכולים להרשות לעצמנו סיט

 ".בממשל האמריקני
 )12.8, "וואלה", מפלגת העבודה', כ שלי יחימוביץ"ח(

 

 ברכה למי ,למי תודה
היחסים עם ארצות הברית הם נכס אסטרטגי שאסור "

לפעמים צריך לדעת להגיד תודה ולדאוג לזה . שייפגע
שהיחסים עם ארצות הברית יישארו בגדר חברות אמיצה עם 

 ". ישראלמדינת
 )14.8, "וואינט" , יש עתיד,שר האוצר יאיר לפיד(

  

 אלא גם בוער,  סתםלא מורעל
חשבתי שגמרנו להילחם ואני רואה שהאש בתוכנו "

 ".נמשכת
 )13.8, "ידיעות אחרונות", ט גבעתי"מח, מ עופר וינטר"אל(

  

 ומתפלספים... יורים, שקט
ה היא יריי, באמצע המלחמה הביקורת לא משפרת דבר"

 ".אסור להפריע לחיילים... בגב
 )8.8, "ישראל היום ",אסא כשר' פרופ(

  

 ?אתה מבין את זה ברוך
החמאס . למרות שאיימנו בתגובה קשה, הירי מעזה חודש"

 ".מבין רק כוח
 )10.8,  בפייסבוקפוסט, הליכוד, שר התחבורה ישראל כץ(

  
  

 ץ"ה על פי בגה ואיָפ איָפ 
מעשי ההסתה והאלימות לא ניתן לכחד כי התרבו , אכן"

ועל כך יש להצר ולפעול ביד , בחברה היהודית כנגד ערבים
באשר , אך ההשוואה אינה במקומה. חזקה כנגד תופעות אלה

האמצעי של הריסת בתים בשטחים אינו ננקט במקרים של 
אלא במקרים קשים במיוחד של מעשי , מעשי הסתה ואלימות

לה של רצח הנער לא נעלם מעיני המקרה מעורר החלח. רצח
מקרה שזעזע את אמות הסיפים בארצנו , מוחמד אבו חדיר

אך מדובר במקרה חריג , קיר- אל-וזכה לגינוי מקיר
דומני כי אין מקום לסימטריה המלאכותית , לכן. שבחריגים

 ".הנטענת על ידי העותרים בתמיכה לטענתם לאכיפה מפלה
מסביר בפסק דין , יורם דנציגר, שופט בית המשפט העליון(

מדוע לא הורסים בתים של משפחות של טרוריסטים יהודים 

 )12.8, שרצחו

 

 הגרסה הישראלית – הגופות פיחוטפלישת 
לא נקבל שום מתווה בלי החזרת גופות החיילים אורון "

נחזיר לחמאס את  –אם הן לא יוחזרו . שאול והדר גולדין
 ".גופותיהם של מוחמד דף ואיסמעיל הנייה

 )13.8, "קול ישראל",  החוץ איווט ליברמןשר(

 

  סבלנותיםבמפלגת העבודה מאבד
החמאס כנראה מאמין שישראל חלשה וניתן לאיים עליה "

על ישראל להגיב . גבול הסבלנות הישראלית פקע. באש
בצורה התקפית ברורה עד הפסקת הירי על הדרום באופן 

 ".מוחלט
 )14.8, "וואלה", מפלגת העבודה, כ עומר בר לב"ח(

 

 היו הישגים במלחמה
היו הישגים רבים וחשובים בזירה ' צוק איתן'למבצע "

ספק אם אנחנו מסוגלים להעריך את מלוא . הפנימית
ואת משמעויותיהן לטווח , העוצמות הפנימיות שהתפרצו בו

את עוצמות .  כראויןוהלוואי שנדע לנצל אות... הארוך
 הכותבים פקודת מפקדים. האמונה ראינו גם במבצע הצבאי

ספרי , ִרבבות חיילים המבקשים תפילין. יום מלאה אמונה
יהודים מן השורה שמקבלים עליהם הוספה . ציצית, תהילים

בתפילה ובענייני תורה ומצוות לשלומם ולהצלחתם של 
המבצע הזה המחיש עד כמה אנחנו מאמינים בני . הלוחמים
 ".מאמינים

 )15.8 ,"ד און ליין"חב", ם ברודחנהרב מ(

 

 שלוש שנים למחאה החברתית ולקח אחד
שופכים את התינוק יחד עם מי . זאת תופעה מאוד חמורה"

זה , זה מאחד, זה קל. האנטי הפך לפרוגרמה. האמבט
נוצר פה . וזה מספק את תאוות ההמון לדם, מצטלם יפה

יש לי לא מעט טענות כלפי התאגידים ששולטים . קרקס רומי
 ". לא כך–טפל בזה אבל יש כלים ל, במשק

  )15.8, "ידיעות אחרונות", מנואל טרכטנברג' פרופ(

  

 אנחנו דור מזוין
כרגע הרחוב צריך להיות שקט ולכאוב את כאבי "

 ".המשפחות
  )5.8, "ידיעות אחרונות", אביב גפן(



  

 3/ עובדים
 

  

  : דין לעבודהבית ה

  שפוטר  ועדןמארגלעבודה להשיב 
  
-בתלבית הדין האזורי לעבודה     

את ) 20.8(בשבוע שעבר ביטל אביב 
פיטוריו של עובד סוציאלי שניסה 

 .להקים ועד עובדים במקום העבודה
זו "כפי שנכתב בהרחבה בגיליון 

- - - - ליאור קייליאור קייליאור קייליאור קייס "עוה, הקודם" הדרך
בר לא מכ פוטר אביב-  מתלאבישיאבישיאבישיאבישי

 שפעל להקמת ועד עובדים משום
" כלנית"ן לחוסים סיעודיים מעוב

  .שם הוא עובד כבר שלוש שנים, ביפו
  
  
  
  
  

  עבודה ושלום, לחם
 הדין שבית לבשר שמח אני    

 ההסתדרות בקשת את קיבל לעבודה
 נגד זמני מניעה צו להוצאת  הכללית

מטרת ש הבין הדין בית. ייפיטור
 לסכל הייתה המהירים םהפיטורי

  . עובדים התארגנות של ניסיון
 להשלים יהיה עלי כעובד סוציאלי    

 של שבועות שלושה כמעט של פער
  רב מצדלסיוע אזדקקלכן  .עבודה

 המעון מנהלת, העובדים חברי
  .המעון והנהלת

 ,מעוןב עובדותהו העובדים ,יחד    
 החתימות את להשיגלפעול  נמשיך

 ,עובדים ועד להקמת הדרושות
 כל לתועלת קיבוצי להסכם הגיעול

   .המעון ועובדי עובדות
 חשובה בשורה הוציא המשפט בית    

 מי ולכל "כלנית" במעון לעובדות
 .בישראל עובדים ועד להקים שמנסה

 עובדים נגד צעדים נקוטל אפשר אי
 באמצעות לפרנסתם לדאוג המנסים

 חברי לכל קורא אני .התאגדות
 לקחת והאקטיביסטים סיות"העו

 ההסתדרות באמצעות ולהתאגד יוזמה
  . ומורא פחד ללא ,עובדים בוועדי

 זאת בכל אך, החלה רק המלאכה    
 ילחברותי תודה לומר רוצה אני

 להתאגדות אגףל, שתמכו יחברילו
פעילים ה יחבריל ,בהסתדרות עובדים

 ולמאות ,המשפט בבית אותי שליוו
 לייק שעשו בפייסבוקהחברים 

 .האינטרנט ברחבי הסיפור את ושיתפו
 המאבק להמשך בקשר להיות אשמח
  . בכבוד פרנסה למען

         .ושלום עבודה ,לחם לנו ושיהי    
  

  

  

  

        אבישיאבישיאבישיאבישי----ליאור קייליאור קייליאור קייליאור קיי

,  באוגוסט5- בפוטראבישי -    קיי
כשבוע לאחר שהתחיל בניסיונות 

להצטרף , עובדים להתארגן לשכנע
  . להסתדרות ולהקים ועד פעולה

ה לבית הדין ההסתדרות הגיש    
זמני נגד הנהלת  בקשה לצו מניעה

ד " באמצעות עו,שבה טענה, המעון
נעשו  פיטורי העובדכי , חגית רימון

רק בשל פעילותו למען התארגנות 
 לו שימוע למראית נערך וכי ,העובדים

 לעומת, בא כוח המעון טען. בלבד עין
- לפיטוריו של קייותכי הסיב, זאת

" התרשלות בעבודתו"הן אבישי 
  . ותמיכתו במאבק נגד המלחמה בעזה

השופטת דגית ויסמן לא השתכנעה     
 וקבעה ,מטיעוניה של הנהלת המעון

נועדו להביא לעצירת  כי הפיטורים
היא . התהליך של התארגנות העובדים

רשאי לפטר את  אמרה כי אף שמעסיק
הרי שבסיטואציה של , עובדיו

,  העבודההתארגנות ראשונית במקום
פיטורי עובד שהוא הרוח החיה 
בהתארגנות הם בגדר פגיעה בחירות 

ולכן הפיטורים אינם , ההתארגנות
 ויש להחזיר את המפוטר במקומם
היא החלטה זמנית טה ההחל .לעבודה

  ועד אשר,שתקפה למשך המשפט
  .יתקבל פסק דין סופי

שוכנענו שפיטוריו של אבישי "    
   הראשונית לפגיעה בהתארגנות יביאו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ::::פסק דין תקדימיפסק דין תקדימיפסק דין תקדימיפסק דין תקדימי
  לעובדי קבלן מותר לשבותלעובדי קבלן מותר לשבותלעובדי קבלן מותר לשבותלעובדי קבלן מותר לשבות

בבעלות " מילועוף"חברת     
תשיב  הקיבוצים במפרץ חיפה

 שוחטים שהועסקו 70לעבודה 
פוטרו בתחילת  ךא ,במפעל בעכו
הסיבה  .ללא התרעה השבוע שעבר

באחת חברה הפסיקה ה - לפיטורים 
את ההתקשרות עם חברת הקבלן 

  קבעזאת .מעסיקה אותםה" המאיר"
   . לעבודה בחיפהת הדיןבי) 21.8(

מאגד ה, "כוח לעובדים"ארגון מ    
נמסר , את עובדי ענף השחיטה בארץ

 הפסיקה את "מילועוף"כי 
 באופן "המאיר"ההתקשרות עם 

  ועברה להעסיק עובדים,פתאומי
   לעבודה ד"פנו לביה בארגון  . אחרים

  
  
  

ך יש  ומשום כ,המשיבה של עובדי
לקבל את הבקשה ולהורות על 
 החזרתו של אבישי לעבודה אצל

הדיון  .נקבע בפסק הדין, "המשיבה
 יתחדש בתחילת תביעת ההסתדרותב

  .ספטמבר
  

  
  
  

  

וביקשו לבטל את הפיטורים ולהחזיר 
בארגון נימקו . את השוחטים לעבודה

שחוק הסכמים , ציינםאת הבקשה ב
בדים עו קיבוציים אוסר על החלפת

   .הצויים בסכסוך עבודהמ
  

 אין חולק כי"כי , בפסק הדין צוין    
 'המאיר'סיום ההתקשרות בין חברת 

 תולדה של וא ה'מילועוף'לבין 
הארגוניים  הצעדיםשל השביתה ו

  ".ידי עובדי מערך הכשרותבשננקטו 
  

שייצג את , ד ליאור אבו"עו    
מסר כי מדובר בהחלטה , העובדים

ת המוטלות תקדימית מבחינת החובו
בית הדין הכיר . "שירותים על מזמיני

בזכותם של עובדי קבלן להרחיב את 
, רק מול הקבלן לא, יכולתם לשבות

 .הסביר, "אלא גם מול מזמין השירות



 4/דמוקרטיה 

  
  
  

דרוש חינוך 
  נגד גזענות 

  
  

  
  
  
  
  
  

דמוקרטיים - על רקע האירועים הגזעניים והאנטי    
לאחרונה פנתה , שהתרחשו ומתרחשים בחודשים האחרונים

 והביאה בפניו ,שר החינוך לאהאגודה לזכויות האזרח 
ה עיבפנייה הצב. המלצות לתכנית כוללת לחינוך נגד גזענות

,  החינוךת הקיימות במערכתעל מספר בעיות מבניוהאגודה 
עצמו פוגעות במאמצים וביוזמות של משרד החינוך אשר 

  . להתמודד עם תופעה מושרשת ומסוכנת זו
מחלישות את החינוך לערכי דמוקרטיה     בין הבעיות אשר 
תכניות מתמשכות המחייבות מחסור ב :ונגד גזענות בישראל
עובדה שערכי הדמוקרטיה אינם ה; את כלל המערכת

היעדר חשיפה ; מוטמעים בתוך מקצועות הלימוד השונים
הכשרה אפסית למורים ; לנרטיבים הערביים במערכת החינוך

  .לשם התמודדות עם גילויי גזענות בכיתות
ראש מחלקת , לשר החינוך שרף חסאןששיגר     במכתב 

ודאי וכפי ש: "נכתב, החינוך של האגודה לזכויות האזרח
ונגד גזענות , כי דמוקרטיה בכללהחינוך לער, יךמוסכם על

אנחנו . 'זבנג וגמרנו'לא יכול להתבצע בשיטה של , בפרט
מברכים על העיסוק של המשרד בנושא זה במהלך השנים 

כמו גם על כל קריאה שלך ושל , ועל התכניות השונות
, המשרד להקדשת ימים בלוח השנה לטיפול בנושא זה

שון של שנת לרבות ההנחיה שלך להקדיש את השבוע הרא
אף יזמנו את בעבר  .הלימודים שבפתח לנושא הגזענות

גזע בלוח על בסיס הכללת היום הבינלאומי לביעור האפליה 
אנו סבורים כי במבחן , עם זאת. השנה של משרד החינוך

התוצאה אין די ביוזמות הללו ובתכניות הקיימות כדי 
 ."להתמודד עם התופעה המסוכנת של הגזענות

החינוך לערכי  לזכויות האזרח גורסים כי     באגודה
ר שא ,דמוקרטיה ונגד גזענות הוא תהליך מקיף ומתמשך

וכולל את כל , מתחיל מהגיל הרך וממשיך עד האוניברסיטה
התפיסה החינוכית צריכה להיות . התלמידים במערכת החינוך
, כבעל זכויות שוות, כל אדם, מבוססת על הכרה באדם

-הערביהלאומי  של המיעוט בזכויות השוותולהכיר 
, נוכח הכיבוש והסכסוך הלאומי, כמו כן.  בישראלפלסטיניה

מערכת החינוך צריכה לשאוף לחשוף את התלמידים 
לא אלה גם אם , לנרטיבים שונים ולמידע אובייקטיבי

דד חשיבה ווכן לע,  עם הגישה ההגמוניתים בהכרחמתיישב
 .צריכה נבונה של תקשורתביקורתית ו

  

   ם למערכתמכתבי
  

  לאזרחי עוטף עזה נמאס מהממשלה
 אשר חי באזור עוטף עזה מעל שלושים ,כאזרח המדינה    

לאזרחים שחיים , אני מבקש להכריז כי נמאס לנו, שנה
ערובה של התוכניות המלחמתיות - להיות בני, בעוטף עזה

לשמוע  נמאס לנו .הצבאושל שלטונות הושל האינטרסים של 
 אשר מנסות ,את השקרים של ממשלות ישראל לדורותיהן

לשמוע את  נמאס לנו .לשכנע אותנו שאין עם מי לדבר
מאסנו בכך . קברניטי המדינהשל ההפחדות והאיומים 

יזום ביטחוננו כדי לכביכול ל-שמשתמשים בנו ובדאגה
  .הנציח את דרך המלחמהולמבצעים צבאיים תוקפניים 

, הסכם שלוםהיא לחתור ל פתרון הסכסוךהדרך היחידה ל    
אל תובילו . על סיום הכיבושהכרה הדדית והמתבסס על 

  ...בית קברותשל " שלום"- אותנו ל
  קיבוץ ניר יצחק, פדרו גולדפרב

  
  
  

  השנים הכי יפות
שימשה עילה ,  בשבוע שעבר של מורל ומחמודנתםחתו    

, ומיהםה וד"גל של התלהמות גזענית מצד פעילי ארגון להבל
על אחד השלטים שהחזיקו בהפגנה . שהפגינו מול החתונה

אך כמה נלעג נראה הכיתוב ". נו מזיל דמעהמשה רב: "נכתב
 ...שה נישא לציפורה הגויהכאשר חושבים על כך שמ, הזה

 בה אין הפרדה בין דת ,כמו ישראל במדינה חיא משה רבנו ל
  .יהיהוד-לאולכן יכול היה להתחתן עם , לבין מדינה

לטה ב, דברי ההסתה שהושמעו נגד החתונהבין שלל     
. )הבית היהודי (אלי בן דהן, אמירתו של סגן שר הדתות

גם הוא סבור כי ערבים הנישאים , ה"בדומה לפעילי להב
 שבועבלשר שרק כדאי להזכיר . ליהודיות הם אנשים אלימים

ידי ב) יהודיה(אביב -מוכרת בתלבעלת מסעדה  נרצחה שעבר
למי שהיה לו , כך שברור). יהודי גם הוא( המוסיקאי וגהבן ז
שאלימות כלפי נשים במסגרת נישואים או זוגיות אינה , ספק

רווחתן אם , ובכלל. מאפיינת קבוצה לאומית כזו או אחרת
הוא מוזמן ,  לסגן השרוביטחונן של נשים כל כך חשובים

  .בסמכויותיו כדי לקדם יוזמות פמיניסטיותהשתמש ל
נשים שהולכות ומתחתנות "קוממת במיוחד טענתו כי     מ

חוזרות לביתן מוכות כואבות אחרי מספר , עם גבר מוסלמי
 "כשהן מצטערות על השנים הכי יפות שהלכו לאיבוד, שנים

לא נותר אלא , מדבר על שנים יפותסגן השר בן דהן כש
וכך השנים ,  הפוליטייםמחיינובמהרה לקוות שהוא ייעלם 

  .היו יפות הרבה יותרשל כולנו י
        ....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

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150עות תרומה של המשלוח באמצ

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



   5/חברה 

  

  על המסךמורות 
  
  

 ראש החוג לתקשורת במכללת – ארנת טוריןר "ד    
ועמיתת הוראה בחוג , שבחיפה" גורדון"האקדמית לחינוך 

 פרסמה לאחרונה את –אביב -לתקשורת באוניברסיטת תל
שיצא , הספר". ייצוגי מורים בתקשורת הישראלית"ספר 

 מבוסס על עבודת הדוקטורט, ת"לאור בהוצאת מכון מופ
 .שוחחנו איתה על ספרה, לרגל פתיחת שנת הלימודים. שלה
 

 ? ? ? ? מורים בקולנוע ובטלוויזיהמורים בקולנוע ובטלוויזיהמורים בקולנוע ובטלוויזיהמורים בקולנוע ובטלוויזיהייצוג ייצוג ייצוג ייצוג לעסוק בלעסוק בלעסוק בלעסוק בדוע דוע דוע דוע ממממ
נוכחתי לדעת  ו, מורה כעשר שניםיתי יאני עצמי ה    

אהבתי ועודני . קשה ומלהיב, שמדובר במקצוע מורכב
אהדה  וחורה לי חוסר ה,אוהבת את העבודה שלי כמורה

  . מורותה שללמלאכת המרכבה  תהבנה הציבוריוה
.     מערכת החינוך בישראל היא מערכת ענייה בחומר
, לעיתים קרובות הגישה של מורות למכונת צילום  מוגבלת

ה המזגנים נושפים רוח חלוש, המחשב לא מחובר למדפסת
-פי-על-ואף .דחוסות בארבעים תלמידים והכיתות ,בחמסין

ן בהרבה השקעה  נושאות בעול ועושות מלאכתמורותכן ה
  .    את הכובע בפניהןה מסיראני . טיביתירגשית וקוגנ

 כתבה .ערערו אותי שבדמות שתי כתבות, היה עוד טריגר    
וניסתה לקשור , "הארץ" התפרסמה בעיתון שהרתיחה אותי

. תיאטרון לילדים בישראלהאיכות בין בין רדידות המורות ל
 של המורות  שהטעם הדידקטי,יתהי השםהטענה העיקרית 

 , שטחי, דל כך שיהיהצב בעקיפין את התיאטרון לילדיםמע
שנערך ה הייתה סקר דעת קהל יהכתבה השני. רדוד וריקני

שאל את , העמיד מצלמה בסמינר הקיבוציםהכתב . 2בערוץ 
 כתבה שכללה וערך ,הסטודנטיות להוראה שאלות טריוויה

רה לאחר שידור הכתבה התעור .אוסף של תשובות נבערות
החלטתי בעקבות זאת לעשות ואילו אני , סערה ציבורית

  . בתקשורת ולחקור את התופעהדוקטורט
 

 ????דרדרות ברורה ודרמטיתדרדרות ברורה ודרמטיתדרדרות ברורה ודרמטיתדרדרות ברורה ודרמטיתייייהאם את רואה כאן ההאם את רואה כאן ההאם את רואה כאן ההאם את רואה כאן ה
 עד .1967-ה בחלדרדרות הדרמטית הישההין לציין ימענ    

, הירואיותגבריות מורים בקולנוע ובספרות היו דמויות אז 
ששת " מלחמת סביב .םכמנהיגים חברתייאשר תוארו 

  .  דמויות מורים עם מידה של עיוות בספרותמופיעות "הימים
שה ימים ושל"יהושע . ב.    דוגמא לכך היא ספרו של א

בו מוצגת  ,שעּובד שנתיים לאחר מכן לסרט, )1965" (וילד
נה מנסה לרצוח את בר שאמורה למתמטיקה דמותו של 

" מיכאל שלי"וז ספרו של עמוס עב. זוגתו לשעבר של הפעוט
 . היא גננת, העולם הפנימי המיוסר בעלת,חנה, )1967(

וכן סרטי הבורקס " אסקימו לימון"רטי ס ,בשנות השבעים    
נציגי בתור , לעגאשר היו מושא ל, לא עשו חסד עם מורים

 או :בשנות השמונים מופיעים מורים בשני תפקידים. הממסד
כמי שמודרים או  ,כמי שמדירים ומייסרים את הגיבור

דמות המורה  למשל יתעם הסוג הראשון נמנ. בעצמם
עם ). 1988 ("הקיץ של אביה"המשפילה והגוערת בסרט 

" מחבואים"-הסוג השני נמנית דמותו של המורה ההומו ב
שם המורה היא דמות עדינה , של הבמאי דני וולמן) 1979(

  . אשר מקנה לילד רעיונות הומאניסטיים

ינויים הש    נראה כי 
בייצוגי מורים 
משקפים התרחשויות 

פוליטיות בקנה מידה 
יותר משהם , לאומי

תמורות משקפים 
.  עצמהמערכת החינוךב

 את הערכתי תמחזקעובדה זו 
 סמל אכי דמות המורה הי

 . ולא רק ייצוג של משלח  יד,למנהיגות רוחנית וחברתית
 

        ????בצורה נאותהבצורה נאותהבצורה נאותהבצורה נאותהציגו מורים ציגו מורים ציגו מורים ציגו מורים שהשהשהשהסרטים סרטים סרטים סרטים יש גם יש גם יש גם יש גם 
וכמעט בלתי  זעיר , שינוי מהוססחל אחרונותבשנים ה    

הטלוויזיה סדרה דוגמא לכך היא . טובותבשר  אשר מ,נראה
, עירית לינורשכתבה ) 2008-2007-שודרה ב" (משמורת"

חדרי ותיארה  , חייםןנשים שיש להכהציגה מורות אשר 
 ה של איילת מנחמיבסרט. דיאלוגים שנוניםזירה של מורים כ

  .אנושית ומשעשעת, מורה היא דוגריתה, )2007" (נודל"
אני מעריכה שהשינוי הזה קשור לתמורה עמוקה בחברה     

, שכבות הביניים שעיקרה הזדהות ואהדה עם ,הישראלית
 .הןהמורות הופכות למייצגות שלש
 

        ????ומהם הייצוגים השליליים ביותר בהם נתקלתומהם הייצוגים השליליים ביותר בהם נתקלתומהם הייצוגים השליליים ביותר בהם נתקלתומהם הייצוגים השליליים ביותר בהם נתקלת
 שבה , בקומדיה הטלוויזיוניתמעניינתיש בארץ תופעה     

 לטל ,למשל, אני מתכוונת .ברים מגלמים נשים מורותג
בכל . 'וכו, "זבנג"-יוסי גרבר ב, "ארץ נהדרת"-פרידמן ב

 הבחירה בשחקן גברי נועדה למקסם את ,המקרים הללו
  . הכיעור של המורותאת האימתניות ואת , הגרוטסקה

ההסבר שאני מציעה לתופעה הוא שהעיסוק הנשי     
 הרכיב שייעד  במקצוע ההוראה קיים:בהוראה מכיל דיסוננס

אך יש בו , דהיינו טיפול בילדים וטיפוחם, לנשים" הטבע"
 .הנחשבת לתכונה גברית, ביתית-גם התמקצעות בזירה החוץ

סתירה מתקיימת גם בעצם הענקת תפקיד של עוצמה ה
עבר רובה ככולה של מערכת החינוך מ. וסמכות לנשים

רות בְ ות נרחבות של ִח יק למורות סמכוילידיים נשיות הענ
 ,באמצעות הגרוטסקה. ופיקוח על ציבור גדול של תלמידים

שאם את , החברה מעבירה מסר שיש פה עסקת חבילה
את נידונה לאבד , שה מקבלת עמדה של סמכות ועוצמהיכא

   .עדינות והפגיעותהאת היינו ד, חלק מנכסיך הנשיים
  

 ????מה ההמלצות שלך לשיפור מעמד המורהמה ההמלצות שלך לשיפור מעמד המורהמה ההמלצות שלך לשיפור מעמד המורהמה ההמלצות שלך לשיפור מעמד המורה
 מעמד יםבו נשחק ובמשק ,הפרטה שמתחוללת בובשוק     

עלינו לשמור ולטפח ,  והייצוג  שלו מול המעבידיםיםהעובד
תי רוצה יהי .ו שהם נכס מיוחד במינ,את  ארגוני המורים

ארגוני בין בין ארגוני הנשים ל יותר שיתוף והתקרבות לראות
  .היה בכך תועלת הדדיתתואני מאמינה ש, המורות

 אני יודעת כי הדימוי ישתנה בעיקר כאשר כמרקסיסטית    
בתנאי ההעסקה שיפור , כלומר .התנאים החומריים ישתנו

   .בייצוגם התקשורתי לטובה שינוי גם מורים יניבובשכר ה



   6/לקחי העבר 

  

   החפירות באירופה למנהרות בעזהמ
  

, במלאות מאה שנים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
 התקיפה גבימה יכולים לנין והבולשביקים ללמד אותנו ל

  2- מ1 חלק ●הישראלית בעזה 
  

  אורי וולטמןמאת 

  
    בימים אלה מציינים 

 שנים למלחמת 100מלאות 
ת פני  שעיצב אןשהייתה מאורע מכונ, העולם הראשונה
ההיסטוריון המרקסיסט הבריטי אריק . המאה העשרים

הובסבאום אף בחר מאורע זה בתור נקודת ההתחלה של 
שראשיתה בפרוץ המלחמה בקיץ  ,"המאה העשרים הקצרה"

מדובר , ואכן. מ"העם קריסת בר, 1991 וסופה בשלהי 1914
גבתה ש, הקטלנית ביותר שידעה האנושות עד אזבמלחמה 

  .קרוב למחציתם אזרחים,  מיליון בני אדם16.5את חייהם של 
  

        ת העולםת העולםת העולםת העולםהתיכון בראי מלחמהתיכון בראי מלחמהתיכון בראי מלחמהתיכון בראי מלחמ----המזרחהמזרחהמזרחהמזרח
    עיסוק בהתרחשות שאירעה לפני כמה דורות עשוי 

אולם מדובר בעיון . להידמות לשיעור בהיסטוריה ותו לא
. ממנו יכולים להילמד גם לקחים חשובים עבור ההווה

המפה תוצאותיה של מלחמת העולם הראשונה עיצבו את 
שרבים מהאירועים להם אנו , אתהמדינית שסביבנו בצורה כז

ניתן להתחקות אחר ראשיתם , עדים ממש בעצם הימים האלה
  .עד למלחמת העולם הראשונה ולתוצאותיה

 בין 1916-שנחתם ב, פיקו-הוא הסכם סייקסלכך     דוגמא 
שעניינו חלוקת שלל , םיים וצרפתיידיפלומטים בריט

י שליטה וקביעת אזור, התיכון- מזרחאימפריאליסטית ב
התוצאה .  שהובסהברחבי האימפריה העותמניתוהשפעה 

 אחת על נכסיה של הטות מעצמהשתל –בהסכם זה הכלולה 
והשלכותיה , הייתה אחת ממטרות המלחמה –אחרת 

מנהיגי : תיכונית-כיום בפוליטיקה המזרחגם  ככבלממשיכות 
יסלאם בעיראק מדינת הא"לשעבר " (המדינה האיסלאמית"

הצהירו בכותרת ) ש"דאע: ובראשי תיבות, "ובסוריה הגדולה
מנפצים "כי הם ) 8.8(הראשית של ביטאונם בשפה האנגלית 

העומד , מסרור ברזאני; "את הגבולות שקבעו הכופרים
בראש שירותי הביטחון של אחת משתי הממשלות האזוריות 

): 12.8(טי הברי" הגרדיאן"התלונן באוזניי כתב , בכורדיסטן
ואפילו ראש הממשלה ; "פיקו-אנו הקורבנות של סייקס"

אמר כי , בנאום שנשא במכון למחקרי ביטחון לאומי, נתניהו
 שנה את 100שעיצב לפני כמעט , פיקו-הסכם סייקס"

  ).29.6, "הארץ" (" הגיע לקיצו–הגבולות באזורנו 
ון בקשר בין מלחמת העולם הראשונה לבין י דבמסגרת    

, עולה כמובן, התיכון-יאות הפוליטית של ימינו במזרחהמצ
 ההתחייבות שנתן שר החוץ ,אחת מתוצאות המלחמהכ

 בנובמבר ,יימס בלפור למנהיגי התנועה הציונית'הבריטי ג
הצהרת .  בריטניה תסייע לה בהקמת מדינהלפיה ,1917

אלא , בלפור אינה נתפסת בישראל רק כמסמך היסטורי
וכך היא ,  ובהצדקתהניות הישראליתכמרכיב בהסברת המדי

  .גם נלמדת במערכת החינוך בארץ

אני מציע לדון במלחמת העולם הראשונה לא רק כדי ,     לכן
להבין טוב יותר את שאירע במקומות אחרים ובזמנים 

אלא גם כדי לנתח טוב יותר את שמתרחש כאן , אחרים
כדי להאיר מספר היבטים הקשורים , ובמיוחד. ועכשיו

  . אותה יזמה ממשלת ישראל בעזה,במלחמה האחרונה
  

        יאליסטים מתנגדיםיאליסטים מתנגדיםיאליסטים מתנגדיםיאליסטים מתנגדיםהסוצהסוצהסוצהסוצ: : : : לפני המלחמהלפני המלחמהלפני המלחמהלפני המלחמה
 ניהלו מפלגות ,1-עולם ההת מלחמ    בשנים שקדמו לפרוץ 

הסברה , שמקצתן היו מפלגות המוניות, הפועלים האירופיות
שהיו מאורגנות במסגרת , מפלגות אלה.  בעד השלוםעיקשת

 –קיימו מספר ועידות בינלאומיות , "האינטרנציונל השני"
) 1910(ן שבדנמרק בקופנהג, )1907(בשטוטגרט שבגרמניה 

 ובכולן אימצו גילויי דעת ברורים –) 1912(ובבאזל שבשוויץ 
מלחמה העתידה לבוא לא בטיעונים ששללו את ה

, כך נכתב. אלא בנימוקים מעמדיים, מוסריים-פציפיסטיים
  :בגילוי הדעת של ועידת שטוטגרט, למשל

מלחמות בין ארצות קפיטליסטיות הן תוצאת ההתחרות     "
בה כל מדינה מבקשת לא רק להבטיח את , עולמיבשוק ה

מלחמות זוכות .. .אלא גם לרכוש שווקים חדשים, שוקיה
אותה מטפחים , גיבוי כתוצאה מתחושת עליונות לאומניתב

כדי להסיח , המעמדות השליטים בשירות האינטרסים שלהם
 ".סולידריות בינלאומיתמחובתם ל... את דעת העובדים

זו חובתם של , ם לפרוץ המלחמהאם תאיי, לפיכך    "
המעמדות העובדים ושל נציגיהם בפרלמנטים של הארצות 

לעשות כל מאמץ כדי למנוע את פריצת ... המעורבות
זו , במקרה שהמלחמה אומנם פרצה לבסוף... המלחמה

, חובתם לפעול כדי להביא לסיומה המהיר ככל האפשר
כדי ולנצל את המשבר הכלכלי והפוליטי שיצרה המלחמה 

  ".ההון-להחיש את נפילת שלטון מעמד בעלי
   הוועידה הבינלאומית של מפלגות האינטרנציונל השני 

 ,לפני פרוץ מלחמת העולםבלבד שנתיים , שהתקיימה בבאזל
  :בעלי ההוןוגם הזהירה את , שבה ואישרה עקרונות אלה

אין הן יכולות לפתוח במלחמה ... כי יזכרו נא הממשלות    "
כי , שלא להבין... ףורהיה זה טיי... ו את עצמןבלי שיסכנ

עולם יוביל באורח בלתי עצם הרעיון המפלצתי של מלחמת 
הפועלים סבורים כי . נמנע את מעמד העובדים לזעום ולמרוד

  ".ההון-זה למען רווחיהם של בעליבזה פשע לירות זה 
 שנוסחו בעיקר בידי ולדימיר לנין –    גילויי דעת אלה 

, )יעה הבולשביקית במפלגת הפועלים הרוסיתמנהיג הס(
ממנהיגי הסיעה המנשביקית במפלגה (יוליוס מארטוב 

 –) ממנהיגות המפלגה הגרמנית(סמבורג קורוזה לו, )הרוסית
, הגיע רגע האמתר שאאולם כ. משמעיים-היו נחרצים וחד

, מרבית מפלגות האינטרנציונל השני לא עמדו במבחן
  .ו לימין ממשלותיהן התייצב–וכשפרצה המלחמה 

  
  
  
  
  
  
  
  

        בגיליון הבאבגיליון הבאבגיליון הבאבגיליון הבא    ––––חלק שני חלק שני חלק שני חלק שני 



  

 7/תרבות 
 

  

נפרדים ממשורר 
  ההתנגדות

שבוע שעבר קאסם מת ב-המשורר הפלסטיני סמיח אל    
לאחר מאבק ממושך , 75בכפר ראמה שבגליל בגיל ) 19.8(

 .במחלת הסרטן
אחד מגדולי המשוררים הערביים היה קאסם - אל    

של המיעוט " משוררי ההתנגדות"-ואחד מ, יםיוהפלסטינ
דרכם בזמן הממשל פלסטיני בישראל שהחלו את -הערבי
ופרסמו את שיריהם בעיתונות הקומוניסטית ובכתבי , הצבאי

 . הוציא לאור שבעים ספרי שירה ופרוזה.העת הספרותיים
היה ממובילי , הדרוזית- בן העדה הערבית,קאסם- אל    

ים לצבא הישראלי זהמאבק בגיוס החובה של צעירים דרו
-אל. ראלובמדיניות פיצול העדה מהמיעוט הפלסטיני ביש

" אתיחאד-אל"כמשנה לעורך הראשי בעיתון  כיהןקאסם 
 היה העורך הראשי של .י"וכחבר הוועד המרכזי של מק

אישה אחריו קאסם הותיר - אל". ערב-כל אל"השבועון 
   .ילדיםארבעה ו
        

 המזוודההמזוודההמזוודההמזוודה
  

 בין קירותיה, תקרתה נמוכה

 .נצח תמים
 ?האומר אפוא שהיא ביתי

 ,ובכן אין לי בית זולתה
 . ליאין

  

  )2011, " שירת האוהלים–שירון המהפכה "-פורסם ב(
  

        צילום של הורים שאינם על קיר הבית החדשצילום של הורים שאינם על קיר הבית החדשצילום של הורים שאינם על קיר הבית החדשצילום של הורים שאינם על קיר הבית החדש
        

בזכרוני מצטייר פחדו של אבא כשבנו המשורר נסע אל תוך "
הוא מאוד אהב את שאגותיו . לא ששנא שירה. האופק הרחוק

. נַֻואס-ֻמַתַנִּבי ושמר את נפשו מפסוקי הזימה של ַאּבּו-של ַאלְ 
פעמים . לא שנא את השירה אבל לא רצה שבניו יעסקו בה

הֵיה רופא אם : היה אומר לי, אני זוכר, פעמים רבות, רבות
 ".לחם-השירה לא תניב פת. בן, תרצה או למד משפטים

  

        אאאא"""" בת בת בת בתקאסםקאסםקאסםקאסם----סמיח אלסמיח אלסמיח אלסמיח אלזוכרים את זוכרים את זוכרים את זוכרים את 
 

שצבא על פתח אוהל , אביב-קהל רב של תושבי תל    
כולים ישראלים שהקימו הורים ש, השלום והפיוס

כיבד בקימה ובדקת דומיה את ההודעה על , סטיניםופל
 ביום הלוויה ,למחרת. קאסם- סמיח אלפטירתו של המשורר 

שבהלך השנים תורגמו ,  הוקראו שירים שכתב,של המשורר
 .ששון סומך' ידי פרופבלעברית 

    האוהל ניצב ברחבת הסינמטק מאז תחילת סבב ההסלמה 
, הכיכר. 22:00 עד השעה 18:30 משעה ,ערב-ערב, הנוכחית

מארחת פעילויות לקידום הפיוס , ששמה הוסב לכיכר השלום
במסגרת . הפסקת מעשי האיבה והאלימותלבין שני העמים ו

, קהל רב שנאסף ברחבה לראות פעילויות אלה היה זה מרגש
סטינית התייחד עם זכרו של אחד מבכירי השירה הפלאשר 

דרכו בעת הוא הובל , בדקת דומיה ובהאזנה לשיריו
 .כפר ראמה, האחרונה בכפרו בגליל

        איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי

  
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        

 כוכבכוכבכוכבכוכב
  

 ָיֵד ַעל ְּכֵתַפי

 ָמְתֵנ ֵּבין ָיַדי

ִּבי, ֵעיַני ָּב ֵעיַנִי ,ִּבְׂשָפִתי, ִלִּבי ַעל ְׂשָפַתִי ִלֵּב 

 ְוָהֵאׁש חֹוֶגֶגת ָּבֵאׁש

 .ם ַּבַּמִיםְוַהַּמיִ 
 .ְוָהרּוַח ָּברּוחַ 

 ְּבַקְרָנָבל ָהָרִקיַע ַהִּנְסָּתר

 ,ָאנּו ִמְתּגֹוְרִרים
 ְוָהָאֶרץ ִמְסַּתֶּנֶנת ַּתַחת ַרְגֵלינּו

 ,ְּבָנְסָעה ָּבֹאֶפק ָהָרחֹוק
 ְוַהּכֹוָכִבים ַרִּבים

 ְוָאנּו ְנַנְצֵנץ ְּככֹוָכב

 ֶׁשִּמְסָתָריו ְיַלְמדּו ִּביָנה

 יעַ ֶאת ָהָרִק 
  .ַהּׁשֹוֵפַע ֹּתהּו ָוֹבהּו

  
  
  
  
  

 

 נווה מדבר נווה מדבר נווה מדבר נווה מדבר 
 

 ָקט-ַהִּניחּו ִלי ֶרַגע. ִמְדָּבר-ֵמֲאחֹוֵרי ִגְבָעה זֹו ֵיׁש ָלנּו ְנֵוה
 ָעַיְפִּתי. ְּתנּו ִלי ְלִהְתַרֵחץ ְמַעט ַּבַפאָטמֹוְרַגאָנה

 .יִמָּלרּוץ ַאֲחֵרי ַעְצִמי ְּכֵדי ֶלֱאֹחז ִּבי ֶרַגע ֶאָחד ִלְפֵני מֹותִ 
 ִצִּלי-ַחְּלצּו ֶאת ּגּוִפי, ֲעִמיַתי ִויִדיַדי ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים

 ִעְצרּו אֹותֹו ְלֶרַגע ְּכֵדי ֶׁשַאִּגיַע ַּבְּזַמן . ּגּופוֹ -ִמִּצּלוֹ 

 .ֶאל ְזַמִּני
 ַהְׁשִעינּו ְרצֹוְנֶכם. ֵמֲאחֹוֵרי ִגְבָעה זֹו ֵיׁש ָלנּו ָמנֹוחַ 

 ַהּטּו ֹאֶזן ִעִּמי ִלְזִמירֹות. ים ּוַמִיםִמְּבִלי ְלִהְתָיֵאׁש ִמְּתָמִר 

 ַהְּנָערֹות ַהְּקַטּנֹות ִמַּתַחת ַלְּדָקִלים ְוַאל ֵּתְלכּו ׁשֹוָלל ַאַחר

 .קֹול ַהְּדָמָמה ֶׁשִּלי
 ֻמָּתר ָלנּו ָלמּות ַּכּטֹוב. ֲעִמיַתי ִויִדיַדי

 ֲאָבל ַלִּתְקָוה ֲעַדִין ֵיׁש ָמקֹום ֵמֲאחֹוֵרי. ְּבֵעיֵנינּו

 ,ַהִּגְבָעה ַהְּקרֹוָבה
 ּוֻמָּתר ָלנּו ֶׁשַהָּנְכִרי ִיְהֶיה ָסמּו ְלַיד ַהָּנְכִרי

 ִמְדָּבר- ְוֵיׁש ָלנּו ְנֵוה

 ְוֵיׁש ָלנּו ָמנֹוחַ 

 .ְּבִמְׁשְּכנֹות ָהָאהּוב
 ַוֲאֶׁשר ָהַל ֵמִאָּתנּו ָיבֹוא

 .ַאֲחֵרי ַהִּגְבָעה ַהֹּזאת
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  2000, "יום אחד אצא מתמונתי" ומתוך ספר שירי
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  גיל אליהו: צילום

  
 את )20.8(בשבוע שעבר ית המשפט בנצרת האריך     ב

מעצרם של הצעירים אשר נעצרו במהלך ההפגנה בנצרת 
ר "ביניהם בנו של יו, מעצרם של הצעירים. לפני כחודש

    . בספטמבר3-  לדהוארך ע, כ מוחמד ברכה"ח, ש"חד
חן להארכת המעצר היא שנציגי שרות המבשניתנה הסיבה 

  ". חות שלהם"לא הכינו את הדועדיין "
שופט אשר בפניו הובאו העצורים עד וחלף הה    יצוין כי 

קהל רב הגיע  .כיוון שהסתמן שהוא נוטה לשחררם, כה
  . ש בכנסת"ביניהם כל חברי סיעת חד, לאולם בית המשפט

עבדאללה , )פחם-אום אל(עלאא מחאמיד : העצורים הם    
עומר זערורה , )יפיע(טיב 'מחמוד ח, )בית נקופה(אבו יונס 

מנהל , )טמרה(אחמד דיאב  ,)כאבול(מאל טאהא 'ג, )נצרת(
   ).שפרעם(ויזיד ברכה  )נצרת(ואפא בלאל , )יפיע(חאיק 

      

  תרומות מים לתושבי עזה
העבירו ) י"בנק(    פעילי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 

וקי מים  אלף בקב35משלוח של ) 18.8(שעבר שבוע ב
תושבי הרצועה  .תושבי רצועת עזהפלסטינים ים לימינרל

, הימתמודדים כבר זמן רב עם מחסור במים ראויים לשתי
  . מחסור שהחריף בעקבות הפצצת התשתיות האזרחיות

  
  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  
  
  
  
  

  ,הפלסטיני הדגול-מתאבלת על מותו של המשורר הערבי
   נטרנציונליסטהפטריוט והאי, אדםה

  
  

  קאסם-סמיח אל
  
  
  
  
  
  
  

רם תרומה תרבותית ופוליטית חשובה לאוכלוסייה  תרשא
למפלגה , לעולם הספרות הערבית, הערבית בישראל

  הקומוניסטית הישראלית ולעיתונות הביקורתית והלוחמת

י מעבירים תרומות "זו הפעם השלישית שפעילי בנק    
יסו בני הנוער ימות גהתרואת . הומניטאריות לתושבי עזה

י במבצע התרמה מדלת לדלת בישובים "הפעילים בבנק
   .הועברו לעזה באמצעות ארגוני סיועהן ו, ברחבי הארץ

משלחת לרמאללה של ועדת כן -כמו    בשבוע שעבר הגיעה 
במשלחת . העבירה משלוח מים לעזהר שא ,סיוע חיפאית

 ראש סגן, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחכ לשעבר "ח, בין היתר, השתתפו
מקצועי הוותיק -המנהיג האיגוד, סוהיל אסעדסוהיל אסעדסוהיל אסעדסוהיל אסעדר "העירייה ד

  .וכן נציגי הוואקף בחיפה, בנימין גונןבנימין גונןבנימין גונןבנימין גונן
  

  גינוי להוצאות להורג בעזה
ר הרשות "יו, )מאזן-אבו(    לשכתו של מחמוד עבאס 

הודעת גינוי חריפה להוצאות ) 23.8(פרסמה , הפלסטינית
 25-  כ.שביצע החמאס ברצועת עזה, להורג ללא משפט

  .נורו למוות באופן פומבי, ביניהם שתי נשים, פלסטינים
  

  סרט ודיון ביפו על מחמוד דרוויש
דרוויש בין "בתיאטרון יפו יתקיים אירוע תחת הכותרת     

 ,"אני ערבי, תרשום" יוקרן הסרט מסגרתוב ,"במה למסך
אבתיסאם אבתיסאם אבתיסאם אבתיסאם , ובתום ההקרנה תיערך שיחה עם הבמאית

תבי אהבה סודיים מכיג מצהסרט . מנוחיןמנוחיןמנוחיןמנוחין- - - - מראענהמראענהמראענהמראענה
 . וחומרי ארכיון נדיריםהנחשפים לראשונה

ביום , האירוע יתקיים בתיאטרון יפו שבעיר העתיקה    
  .03-5185563: להזמנות. 21:00-ב,  בספטמבר4 ,חמישי

  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 ומכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים

  
  
  
  
  
  

  קורס לימודי 

  עמה וההתמודדות הפאשיזםנת סכ
  

' רח(שני מפגשי הקורס יתקיימו באולם מכון אמיל תומא 
  .)חיפה, המושבה הגרמנית, 27לוחמי הגיטאות 

  

, 11:00בשעה ,  באוגוסט30,  בשבת– המפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשון
של הפאשיזם ואופיו ההיסטוריים  שורשיו וגילוייו בנושא

 כ לשעבר"ח, עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףר "בהשתתפות ד, המעמדי
  .אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר " ודולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מח

, 15:00בשעה , בספטמבר 5', ו ביום – המפגש השניהמפגש השניהמפגש השניהמפגש השני
 זםהפאשיאיום המלחמה בעזה לבין בנושא הקשר בין 

:  ישתתפו.פאשיסטית- בישראל והדרכים לבניית חזית אנטי
ר "כ ד"ח, נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוזכ לשעבר "ח, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח

  .מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעי "ל מק"ומזכ, דב חניןדב חניןדב חניןדב חנין
  
  
  

 054-3038526, 04-8536504:    להרשמה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בשירות משטרת המחשבותמעצר ממושך


