
  

  
כקביעתם , "שום כלום" לא הסתיימה ב2014מלחמת עזה 

 ראש והכריזכפי ש, "בניצחון" ובוודאי לא ,של כמה פרשנים
המלחמה הארוכה  .או מנגד מנהיגי חמאס, הממשלה נתניהו

 הרס, הותירה אחריה ים של דם, שנמשכה כחודשיים, הזאת
 –ם וביניה,  הרוגים פלסטינים2,143: ובעיקר ברצועה, וסבל
וביניהם ילד ,  הרוגים ישראלים71;  נשים263- ו ילדים577
 פלסטינים הרוגים 12לחשבון הדמים הזה יש להוסיף . אחד

 אלף מבנים פרטיים וציבוריים 20-כ. רובם נערים, בגדה
וכחצי , בעזה נהרסו לגמרי או חלקית

מיליון מתושבי עזה נאלצו להימלט 
  . מבתיהם

 ,קפושנכנס לתו, הסכם הפסקת האש
 באוגוסט לפי המתווה 26- נחתם בקהיר ב

-שהוצג לישראל ולחמאס עוד ב, המצרי
היו נחסכים ,  היה נחתם ההסכם בעת הצגתולו.  ביולי15

  .  עשרות ישראליםשל אלפיים פלסטינים וכחייהם של 
, "הכנעת החמאס"כמו , מטרות שהציגה ממשלת נתניהו

הסרת  "כמו, וגם לא מטרות שהציג חמאס, לא הושגו
ממשלת נתניהו כשלה גם בהשגת המטרות ". המצור

חיסול כמו ,  של המלחמהמוצהרות-הפוליטיות הבלתי
פירוק ממשלת , ומתן- מכל משאהרחקתוהנהגת חמאס ו

 –הסרת הנושא של ההסדר המדיני ו,  הפלסטיניתהסכמהה
  .מעל סדר היום הבינלאומי – סיום הכיבוש ושתי מדינות

, שות מהותיות של הפלסטיניםהדיון בדרי, לפי ההסכם
חידוש הקשר בין הגדה , כמו בניית נמל מים ונמל אוויר

בשלב זה הוסכם . יחל כעבור חודש, לרצועה ושחרור עצורים
לרבות הרחבת ,  לפני הלחימהשררבעצם לשוב למצב ש

הכנסת חומרים וציוד , הפעילות במעברים היבשתיים
  .גהנחוצים לשיקום הרצועה והגדלת טווח הדיי

 2014 מלחמת עזה החרתנזיכרונם של אזרחי ישראל ב
הנטישה  ודים" הממ,המקלטים, הרקטות, כמלחמת האזעקות

המחיר האנושי הנורא של . של היישובים בעוטף עזה
הפלסטינים וההרס ברצועה היו בשולי החדשות בתקשורת 

  ".הישגים צבאיים"-  הוצגו כאפילוו, הישראלית הממסדית
מעצמה : אולם בעולם הצטיירה תמונה שונה לחלוטין

המפעילה את הציוד המשוכלל ביותר , ישראל, צבאית
  .לכתישת אזרחים חסרי כל הגנה וארגון צבאי עם ציוד מוגבל

  

  
  
  

היא האם , שכרגע קשה להשיב עליה, השאלה המהותית
-יש סיכוי ליוזמה בינלאומית להשגת הסדר שלום ישראלי

הודיע , ף"בכיר בהנהגת אש', נביל שעת. פלסטיני כולל
כי הפלסטינים יפנו למועצת , )28.8(למחרת הפסקת האש 

וידרשו קביעת מועד לנסיגה ישראלית ם "של האוהביטחון 
, מה בינתיים אין סימנים שהנשיא אובולםא. '67לגבולות 

) שייערכו בתחילת נובמבר(הטרוד בבחירות לקונגרס 
על " מיתאהמדינה האיסל"ות ובנושאים בוערים כמו השתלט

 אינו –ק ובסוריה והמצב במזרח אוקראינה אבעירשטחים 
כי החליט לנטוש את העמדה האמריקאית , מראה סימנים

  .המסורתית של מתן מטריה צבאית ומדינית לממשלת ישראל
וממשלת נתניהו החליטה שכדי , אך נחתמה הפסקת האש

מיליארד  2, כמנה ראשונה, לממן את המלחמה צריך לקצץ
, בריאות, חינוך(שקלים מהוצאות המשרדים האזרחיים 

המערכת הצבאית כבר הודיעה שבתקציב . כבר השנה) רווחה
ומאחר .  מיליארד שקל18 תדרוש תוספת תקציב בסך 2015

? מהיכן יבוא המימון, ששר האוצר נחוש שלא להעלות מסים
  . מקיצוץ כואב בשירותים החברתיים הציבורייםשוב

מהפעילות הכלכלית כבד יים של מלחמה גבו מחיר חודש
ובאותו זמן המשיכו הדירות , ומעסקים קטנים ובינוניים

אך ממשלה . להתייקר וגברו הסימנים להאטה כלכלית
העסוקה בכיסוי הוצאות המלחמה בפלסטינים אינה פנויה 

  .כלל למימון המלחמה שכה נחוצה בעוני ובמצוקת הדיור
  

  2014 טמברספ ב3, 35   גיליון 
 



  

 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

        
        
        

        ))))5555 ( ( ( (מהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזה
  

 לא הפגינה נגד המלחמהמדוע העבודה 
אנו רוצים . ש ומרצ"אנו לא זקוקים לקולות של מצביעי חד"

את קולותיהם של אלה שהצביעו בבחירות האחרונות עבור 
אנו לא יכולים . קדימה ומפלגתה של ציפי לבני, יש עתיד

 ".בריח מצביעים אלהלהשתתף בהפגנה העלולה לה
 )17.8, "לם פוסטזרו'ג ",ר סיעת העבודה" יו,כ איתן כבל"ח(

  

  אשם בהרג שמאלה: "ישראל היום"-סקופ ב
על נציגי השמאל לשאול עצמם אם , כאנשי מוסר"

 בעוצמה ל להשתמש"הקונספציה שפיתחו אילצה את צה
 ". מהישראלים ומהערביםמופרזת בעזה וגבתה מחיר נורא

 )20.8, "ישראל היום", ניאל דורוןהפרשן ד(
  

 )1(מזל טוב לחתונת מורל ומחמוד 
 ,שנחגגה היום' חגיגת ההתבוללות'אני מזועזע ומצר על "

ורואה בדאגה רבה את התופעה המאיימת על צביונה היהודי 
בזכות , השושלת היהודית לא התנתקה. של מדינת ישראל

ודית מתוך דורות של יהודים שמסרו את נפשם על הזהות היה
 ".עם ישראל חי –בזכותם . אחריות יהודית
 )17.8, "וואלה", ס לשעבר"מנהיג ש, כ אלי ישי"ח(

 

 )2(מזל טוב לחתונת מורל ומחמוד 
  –תקופה זו בה קיימת סכנת התבוללות קשה בעם ישראל "

וזו בושה שנערה יהודיה הולכת עם גבר לא  –כואב הלב 
 ופוגעים בפומבי 'תונהח'יהודי וברוב חוצפתם מכנים זאת 

אנו מגנים . במסורת היהודית ובשרשרת הדורות של עמנו
, בתוקף את האירוע המביש הזה המטיל כתם על העם היהודי

אנו בטוחים כי עשבים שוטים  –וכפי שהיה בהיסטוריה 
 ". שיכתיבו את שרשרת הדורות של העםשכאלו לא הם

 )17.8, "וואלה", יהדות התורה, כ משה גפני"ח(

 

 )3(מזל טוב לחתונת מורל ומחמוד 
 ".אנחנו הגזע הנבחר. אבל טעה בעם, היטלר צדק"

 )19.8, "מעריב ", שהפגין נגד החתונהה"בארגון להבפעיל (
  

 איתןשל הבנקים הוא צוק ה
אבל הבנקים הגדולים ממשיכים לשפר , המשק מאבד גובה"

 ".את התוצאות העסקיות
  )24.8, "דה מרקר"-כותרת ב(

  
  

 המושבות שר 
חברי הכנסת הערבים חייבים לקדם את האינטרסים של "

ופחות לעסוק בבעיה , הרשויות והאזרחים הלא יהודים
 ."הפלסטינית

 )19.8, "הארץ", יש עתיד, שר הרווחה מאיר כהן(

 

 ?כך תיראה ממשלת שמאל
 ,אם יושבת ראש מרצ זהבה גלאון הייתה ראש הממשלה"

 הם היו ,)ש"חד(ושר הביטחון היה חבר הכנסת דב חנין 
מבינים שאין ברירה אלא להורות על מהלך צבאי נרחב 

 ".להפלת שלטון חמאס
 )20.8,  בפייסבוקפוסט, ליברמןביגדור שר החוץ א(

 

 תקשורת מגויסת
תפס את כלי התקשורת ] בתום הפסקת האש[המהפך הלילי "

, קרב ועלו על אזרחירק פשטו את מדי ה. בחדרי ההלבשה
 ".וכבר הם ממהרים ללבוש אותם לקראת ההמשך

 )20.8, "העין השביעית ",חנוך מרמרי(

 

 )1(מה שישנו הוא שיהיה : הממשלה
היא שואפת . קוו-ישראל של נתניהו היא מעצמת סטטוס"

, את כל ההתנחלויות במקומן, לשמר את כל השטחים בידיה
לכך . יעים מרוציםאת כל הגבולות רגועים ואת כל המצב

 התנזרות הדדית –' שקט תמורת שקט'מכוונת הנוסחה 
 ".במסגרת הקפאת מצב, משימוש בכוח

 ) 20.8, "הארץ", הפרשן אמיר אורן(

 

 )2(מה שישנו הוא שיהיה : הממשלה
האם הלחימה היא אמצעי או ] את הממשלה[הייתי שואל "

 ".וקו- אין כמו סטטוס, הרי בעבור קובעי המדיניות. מטרה
 )22.8, "הארץ", 13רופא במילואים בשייטת ', ר תמיר ו"ד(

 

 עסקים בשעת חירום
בעיקר (רואים עצמם חלק מהמאמץ הלאומי ] המעסיקים"[

, ומודעים לתפקידם החשוב בתעסוקה, )בשעות חירום
ראוי שלא לפתח כאן . בצמיחה ובמציאות החברתית בישראל

השתקף כפי ש, שנאה נגד שכבה זו בחברה הישראלית
המשק והחברה הישראלית עוד . מהתקרית בוועדת הכספים

טיות יגם אם מתפתחת פה בא –יזדקקו לפירמות האלה 
 ". גרגרנות וחזירות

דה ", ל לשכת ארגוני העצמאים והעסקים"מנכ, מוטי שפירא(

 )21.8, "מרקר
 

 תקווה
חיסול בכירי החמאס נוסך בי תקווה שפתיחת שנת "

 ".כסדרההלימודים בעיר תתקיים 
 )21.8, "וואלה ", ראש עיריית שדרות,אלון דוידי(

 

 מלחמה והרס כחוויה מעצימה
כי אף על פי שהמבצע ] ילדי הדרוםל[ראש הממשלה אמר "

כל אחד ואחד מהם , שיבש להם את התוכניות לחופשת הקיץ
 ".עבר חוויה מעצימה אישית של התבגרות וגיבוש חברתי

 )מחקו כשעה לאחר פרסום הידיעהשורות אלה נ. 18.8, "וויינט("



  מ

 3/  עובדים 
 

  

  הנהלה ששוחטת את זכויות העובדים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, הנמצא בגליל המערבי, "מילועוף"גיע למפעל ה    מי ש
מחאה של  :יכול היה לראות מחזה יוצא דופן, סמוך לעכו

כוח "מניפים את דגלי ה, יםבתועשרות עובדים חרדים ש
 עובדים אלה הם חלק ". ארגון עובדים דמוקרטי–עובדים 

 400-המקיף כ, )שוחטים ובודקי כשרות(ב "גון שומאר
ל השוחטים ל מכ70%שהם , משחטות ברחבי הארץבעובדים 

 ועד העובדים הראשון שכל  זה. ומשגיחי הכשרות בענף
  .עובדיו הם חרדים

-מערך הכשרות בעובדי ר ועד " יו,סבי עמרסבי עמרסבי עמרסבי עמרשוחחנו עם     
 כשרותהשוחטים ומשגיחי ה 70המייצג את  ,"מילועוף"

   .מפעלהמועסקים ב
  

החלטתם להתאגד ולצאת החלטתם להתאגד ולצאת החלטתם להתאגד ולצאת החלטתם להתאגד ולצאת מדוע מדוע מדוע מדוע 
        ????למאבקלמאבקלמאבקלמאבק

    תנאי ההעסקה והשכר של השוחטים ושל 
משגיחי הכשרות רק הולכים ומידרדרים 

ראיתי תלוש שכר של . לאורך השנים
ובהשוואה , שוחטים מלפני עשרים שנה

.  התנאים הורעו בהרבה–למצב כיום 
,  שנה25יש עובדים עם ותק של , כיום

שתכרים פחות מחמשת אלפים אשר מ
  .שקל בחודש

    בעלי המשחטות עשו יד אחת בינם לבין 
הם הקימו . עצמם כדי לפגוע בשכר שלנו
שהחליט לצמצם את מספר , את פורום מנהלי המשחטות

, כשאני התחלתי לעבוד: הימים בשבוע בהם שוחטים עופות
. ולפעמים גם שישה, היו שוחטים חמישה ימים בשבוע

ואחר כך , עברו לארבעה ימי שחיטה בשבוע, שניםבחלוף ה
  . לשלושה ימים וחצי בשבוע–

כי לנו ,     ההחלטה הזו פוגעת בשוחטים ובבודקי הכשרות
 אנחנו לא –כשהמשחטה לא עובדת . משלמים לפי עוף

תקלות במכונות והעבודה , למשל, כשיש. מקבלים כסף
ר היה בחודש שעב .גם אז אנחנו לא מקבלים שכר, מושבתת
 –מועסקים במפעל ככוח עזר הוהעובדים הערבים , הרמדאן

המשחטה הייתה , כתוצאה מכך. לא עבדו בגלל החג
  .מושבתת ושוב לא קיבלנו שכר

  
        ????ולכן הכרזתם על שביתהולכן הכרזתם על שביתהולכן הכרזתם על שביתהולכן הכרזתם על שביתה

ובגלל שההנהלה סירבה לדבר , הודענו על סכסוך עבודה    
,  באוגוסט10- בשל חצי יום הכרזנו על שביתה , איתנו

לא איפשרו לנו המנהלים , לאחר מכן. עד הצהרייםושבתנו 
התבצרנו , למחרת. להיכנס לתוך המפעל ולחדש את העבודה

וההנהלה , מ"הוזעקו ניידות משטרה ושוטרי יס. במפעל
 –ולבסוף , ומתן-התנהל משא. פרטייםאבטחים מהביאה 

  ...החלטנו לצאת מהמפעל בשירה ובזמרה
לנו השביתה ש    ההנהלה ביקשה לנסות לשבור את 

 בעיתונים הפרסמו, באמצעות העסקת שוברי שביתה
אליו , דיןה-בית, לשמחתנו. 'דרושים'החרדיים מודעות 

,  קבע שעל המעסיק לפטר את שוברי השביתה לאלתר,עתרנו
  . לעבודהכי יש להשיב אותנוו, ומתן- לנהל איתנו משא

        ????הם השיגו שוברי שביתההם השיגו שוברי שביתההם השיגו שוברי שביתההם השיגו שוברי שביתהמאיפה מאיפה מאיפה מאיפה 
שהרי .     הם ניסו להעסיק אנשים שנפלטו ממשחטות אחרות

ויש אנשים שאינם , יש כל מיני הלכות הקשורות בכשרות
  . ראויים לשחוט לפי ההלכה

  
        ????מההנהלהמההנהלהמההנהלהמההנהלהזה יחס קיבלתם זה יחס קיבלתם זה יחס קיבלתם זה יחס קיבלתם איאיאיאי

שייכת " מילועוף"חברת .     הם לא היו מוכנים לדבר איתנו
שהיא בבעלות הקיבוצים , "מילואות"החברות לקבוצת 

 15-החבר ב, הוא יונתן מלמד" מילואות"ר "יו. זורשבא
 כיהןובעבר ,  מסחריות שונותדירקטוריונים של חברות

  .ר איגוד התעשייה הקיבוצית" יובתפקיד
,     תמיד אמרו לנו שהקיבוצניקים הם מלח הארץ

והמנהלים שלנו הם יוצאי יחידות מובחרות 
אתה חושב , כשאתה מדבר איתם. ל"בצה

עם אנשים , ם סוציאליסטיםשאתה מדבר ע
אבל . שמכבדים את החוק ואת המדינה

הם התעמרו , כשביקשנו לדבר איתם
  .בנו וזלזלו בנו

טען בשלב , ממנהלי המפעל,     אלי כץ
וזאת כאשר , מסוים שתקפתי אותו פיזית

, מעניין לציין .הוא עצמו תקף אותי
 –שמצלמות האבטחה של המפעל 

את מה שמופעלות כל הזמן ומתעדות 
  ... הפסיקו לפעול באותו הזמן–שקורה 

מקומם גם לראות שהמשטרה התייצבה אוטומטית בצד     
כשהלכנו . ולא בצד שלנו או בצד של החוק,  ההנהלהשל

להפגין מול הבית של הקבלן שהביא שוברי שביתה אלינו 
המשטרה התקשרה לאשתי שהייתה בבית ואיימה , למפעל

אחרת ,  ההפגנה ואגיע הביתהדרשו שאעזוב מיד את. עליה
  .יעצרו את אשתי מול שבעת ילדינו

  
  ????""""כוח לעובדיםכוח לעובדיםכוח לעובדיםכוח לעובדים""""איך נוצר החיבור עם איך נוצר החיבור עם איך נוצר החיבור עם איך נוצר החיבור עם 

השוחטים ובודקי הכשרות היו ארגון     מי שהקים את 
. חבר-מביא-שפעלו בשיטת חבר, המרכזארבעה חברים מ

אבל ההסתדרות לא הסכימה , בהתחלה הם פנו להסתדרות
  .שמחו לסייע" כוח לעובדים"ן בארגו, לעומת זאת. לעזור

אחרי שחזרנו . ליים בהסתדרותאיש דברים שהם לא נורמ    
החתימה את כל עצמה ההנהלה , לעבוד בצו בית המשפט

, העובדים הערבים במפעל על טופסי הצטרפות להסתדרות
חלק מהעובדים . וקבעה עבורם מי יהיה ועד העובדים שלהם

 שהם הלה אמרה להםוההנ, ם לקרוא עברית לא יודעיכלל
אלה שמבינים  .כדי לקבל תוספת שכרחותמים על טפסים 

 . אין להם גבכי, אבל הם פוחדים.  התמרמרו–עניין 
  .ההסתדרות דופקת אותם במקום לשרת אותם
כשרואים את .     אני לגמרי לא מבין את הנהלת המפעל

סכומי הכסף הגדולים שהם מוציאים כדי לפגוע בהתארגנות 
, את חברות האבטחה ועורכי הדין שהם שוכרים, העובדים

כבר היה משתלם להם יותר לשבת איתנו ולתת את הכסף הזה 
 םה. הקיבוצים מתנהגים כמו בעלי הון, מניסיוננו! לנו

  .משתמשים בקופה שלהם כדי לדפוק אותנו



 4/חברה 

  

" חברתי"כלכלן 
   בשירות ההון

  
  
  
  
  
  

,     הכלכלן שגיא ינקו
שבעבר היה מנהל האגף 
לכלכלה וחברה 

פרסם , בהסתדרות
טור ) 12.8(לאחרונה 

, "דה מרקר"-דעה ב
לא "תחת הכותרת 
ידי -להיאבק בעוני על

הוא משלם ". מימונו
אומנם מס שפתיים 
, לתביעות חברתיות

 העלאת שכר דוגמת
 60%-המינימום ל

מהשכר הממוצע במשק 
והעלאה של דמי 
הביטוח הלאומי 
 .שמשלמים המעסיקים

הפסקת ": שהיא, אולם זה רק מסך עשן לדרישתו המרכזית
  ".פיזור קצבאות ותמיכות ביד רחבה לכל דורש ומקורב

,     ינקו רומז לוועדת אלאלוף למלחמה בעוני בישראל
 חודשי בתום שמונה, שהגישה לפני חודשיים את המלצותיה

באחרונה נשמעו ": ושולל את מסקנות הוועדה, עבודה
במחוזותינו המלצות לטיפול בבעיית העוני באמצעות 

, לא רק שזהו רעיון בזבזני למדי. תקציבי ענק מכספי הציבור
הוצאה של מיליארדי שקלים ... אלא שהוא שגוי בעיקרו

טית של שיעורי מס שכל תכליתה הקטנה קו,קציב המדינהמת
 ".להנציח את העוני האמיתיאין בה אלא רק , י היחסיהעונ

הוא כותב כי , ות ילדיםדוגמת קצב, ותביחס למתן קצב    
תשמר רק " תוספת של כמה מאות שקלים למשפחה הענייה"

משום שאין בטיפול הסתמי הזה כדי לשנות ", את העוני
שגיא , כלומר". תפישות עולם ודפוסי התנהלות חסרי אחריות

 מקבל את הנחות –" כלכלן חברתי"המגדיר עצמו  –ינקו 
, לשיטתו. כי מי שעני אשם בעוני של עצמו, היסוד של הימין

ולא , "תפישת עולם"-ול" חוסר אחריות"-עוני הוא ביטוי ל
בה יותר ויותר עובדים , למציאות חברתית אובייקטיבית

  . או בכלל למצוא עבודה, מתקשים לגמור את החודש
ת כל הקצבאות וההקצבות לאנשים שיכולים יש לבטל א"    

, ביטול קצבות הילדים הוא צעד חיובי.  מציע ינקו"לעבוד
דוגמת יום חינוך , שאם ילווה בצעדים מתקדמים, לשיטתו

מתרבות העוני של ] את הילד העני[לחלץ אותו "יוכל , ארוך
  ".משפחתו

ידי מי שבעבר היה -     מפליא שמדיניות כזו מוצעת על
הארגון המרכזי של העובדים , יה של ההסתדרותממוביל
לא רק האופי ההרסני מבחינה חברתית של הצעדים . בישראל

אלא גם השפה והניסוחים בהם הוא , אותם הוא מציע
כי מי שהיו אמורים לעמוד בחוד החנית , משתמש מלמדים

בוחרים לצאת , ליברליזם-של המאבק במדיניות הצנע ובניאו
  . ההון- נית של בעלימנקודת המוצא הרעיו

        וווו""""אאאא

  

ל שהחקירה תיק המשטרה סגרה את 
  הכאת סגן ראש עיריית חיפה ובנו 

  
  
  
  

    לאחרונה הודיעה המשטרה כי תסגור מחוסר ראיות את 
ר "ד, תיק החקירה בעניין תקיפתו של סגן ראש עיריית חיפה

השניים הותקפו בידי . ובנו חאלד, )ש"חד(סוהיל אסעד 
כשהיו בדרכם ,  ביולי19-בריונים מהימין במרכז הכרמל ב

  .ערבית נגד המלחמה בעזה- להפגנה יהודית
כל "": הארץ"-אמר בתגובה ל, ש בעיר"דפעיל ח,     חאלד

המקרה . אדם שפוי מופתע שמקרה כזה יכול לקרות בחיפה
הזה רק חיזק את ההחלטה שלי ללכת להפגנות שאני מאמין 

העיר , זו העיר שנולדתי בה. לא להירתע מהאלימות, בהן
אמשיך להפגין למען שלום ולמען . שאני חי בה ואשאר בה

  ".מסרבים להיות אויביםהאמונה שיהודים וערבים 
  
  
  
  
  

  
  
  

  כשאנחנו נהיה איסלנדים
  
  
  

ברכות חמות לנבחרת ישראל בכדורסל שהעפילה     
 גם יר העפילה לטורנ,בין היתר. לאליפות אירופה הקרובה

פחות אנשים מאשר באיסלנד גרים . נבחרתה של איסלנד
באי הצפוני חיים פחות  ,למעשה .אביב-בירושלים או בתל

שאיפשר לנבחרת מה . ברק-ר בחולון ובבניאנשים מאש
כך -כל- המהלך הלאואה, ישראל לזכות בהישג הספורטיבי

. שעלה כסף רב, ב"ספורטיבי של שימוש בשחקן רכש מארה
  .ה לאפשר לעצמהלא יכולכנראה   הקטנהאיסלנדזהו צעד ש

מדובר  בולט במיוחד כאשר מבינים ש איסלנדההישג של    
, הישחי כגון – ענפים של בודדיםב. ספורט קבוצתיענף ב

אולם . גודל המדינה לא כל כך משמעותי – טניס ואתלטיקה
. ות רבהבי חשודעתגורם זה נל, כאשר הספורט הוא קבוצתי

ההישג האחרון של איסלנד מצטרף לעובדה שנבחרת 
, הכדורגל הלאומית שלה כמעט והעפילה למונדיאל האחרון

 .ידמדליה אולימפית בכדורגם ויש להם 
מדינת ישראל אפילו לא , על שני ההישגים האחרונים    

יש . החלומות הפכו לסיוטים של מקלטים והרוגים. חולמת
מקומות בהם ניתן להשקיע את מירב המאמצים באיכות 

 ,גרם נזק גדול לנו" צוק איתן"מבצע . ולא בהפסקתם, החיים
 לא ברור מתי תיפתח ליגת במדינה בה ולם א.ובעיקר לעזתים

הולכות בסיסיות של החיים ההנאות הגם  ,הכדורגל
  . מתרחקות מאיתנוו

בו שהוא מייחל ליום ,  שרון אמר פעםאחד מיועציו של    
 עדיף לייחל ליום. פכו דומים לתושבי פינלנד יההפלסטינים

, יםחיו כמו פינואז גם שכנינו י, איסלנדבכמו אנחנו נחיה בו 
  . המגרשוהמאבקים היחידים בינינו יהיו על

        ....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   שקל150 של המשלוח באמצעות תרומה

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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        : : : : מזרח אוקראינהמזרח אוקראינהמזרח אוקראינהמזרח אוקראינה
  בין מיליציות לאוליגרכים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מוסקבה, בוריס קרגליצקימאת 
  

המלחמה הניטשת בין ממשלת אוקראינה לבין רפובליקת 
הרפובליקות העממיות של דונייצק : לשעבר(רוסיה - נובו

הולכים . אט אופי של מבוי סתום-מקבלת אט) ולוגנסק
המצב הכלכלי . דדיםשני הצב םמשאביונשחקים ה

תומכי המשטר בקייב מאבדים , באוקראינה ממשיך להידרדר
הפרטיזנים הלחימה של ואילו , את רוח הלחימה שלהם

בשטחים שבשליטת הממשלה מקבלת מימדים של מלחמת 
  .מזרח המדינה-החורגת מחומי דרום, אזרחים

  
  

ניתן היה להעריך כי סיכוייה של הרפובליקה , נוכח זאת
אולם בצד ניצחונותיה . רוסיה הם חיוביים-של נובוהעממית 

המייצר , ופוליטיתפתח בקרבה משבר ניהולי מ, בשדה הקרב
  .שאינן נופלות מהסכנה הצבאית, סכנות חדשות

  
  

 כל ההנהגה בדונייצק תוך שבועות ספורים הוחלפה
ההתפתחות המפתיעה ביותר הייתה הדחתו של . ובלוגנסק

בעת ששהה , איגור סטרלקוב, תהמנהיג הצבאי של המיליציו
מדובר במעשה נקמה ברור . הרחק משדה הקרב, במוסקבה

שכועסים על כך שכאשר כוחות , מצד אותם חוגים במוסקבה
, המיליציה בהנהגת סטרלקוב תפסו בתחילת יולי את דונייצק

  .הם פיטרו את הדמויות הפוליטיות שהיו נאמנות לקרמלין
  
  

זו אווירה , ציות לבין רוסיההרקע למתיחות הזו בין המילי
באוגוסט . ית בתוך המיליציות עצמןהרדיקליזציה הפוליט

 ואשר דרש,  מכתב פומבי בידי לוחמים מן השורהפורסם
, סיסמא של מנהיגי דונייצק ולוגנסקליישם במציאות את ה

הם . בדבר התוכן החברתי של המדינה אותה הם מקימים
וכי יונהגו , מודרשו כי נכסיהם של האוליגרכים יולא

ר הסובייט העליון "לתפקיד יו. רפורמות לטובת העובדים
קומוניסט שאינו מציית עוד להנהגת , נבחר בוריס ליטינוב

  .נחקק חוק המבטל את הפרטת שירותי הבריאות. מפלגתו
  
  

החוגים הפוליטיים המקורבים לקרמלין החלו בקמפיין 
בזמן : ןמוב זעמם. צה נגד סטרלקוב בתקשורת הרוסיתהשמ

מתכננים תכניות וטווים , שהם ישבו במשרדיהם הנוחים
האנשים שבחזית הקרב החליטו לעשות היסטוריה , קנוניות

  .מבלי לשאול לעצתם
  
  

וזאת , זהו סטרלקוב שתרם לרדיקליזציה, באופן פרדוקסלי
למרות אהדתו לרעיון המלוכה והנוסטלגיה שלו לאימפריה 

וזאת , ם שלו הביאו אותוהאינסטינקטים הפוליטיי .הרוסית
הוא . לתמוך בשינויים חברתיים, וניותחרף השקפותיו הרעי

רוסיה לא תהפוך לגרסה שנייה של -ועמיתיו הכריזו כי נובו
וזאת בסתירה לאסטרטגיה של , המשבר-שלפני- אוקראינה
  .אשר קיווה להשיג בדיוק זאת, הקרמלין

  
  

ו  שנסעלשאר המנהיגים בדונייצק ובלוגנסקבניגוד 
מפקד המיליציות , תכופות למוסקבה כדי להתחנן לעזרה

ששם זה מקום , מסתבר. נותר לרוב עם חייליו בקו החזית
  .בטוח יותר עבורו מאשר במסדרונות השלטון במוסקבה

אין לדעת כיצד פיתו במוסקבה את סטרלקוב להגיע עד 
ניתן רק לנחש מה נעשה כדי לסחוט ממנו את . אליהם

ייתכן שאיימו עליו כי יפסיקו לשלוח ". התפטרותו מרצון"
, כך או כך. שם שורר מחסור במזון ובציוד, רוסיה-ציוד לנובו

מקורביהם . הישגבהשמרנים זכו , עם הדחתו של סטרלקוב
  .רוסיה-ליגרכים מונו לתפקידי מפתח בשלטון בנובושל האו

התקשורת הרוסית מדווחת על התקרבות בין , בינתיים
. השלטונות ברוסיה לבין האוליגרך האוקראיני רינת אחמטוב
, התחדשו גם המגעים הדיפלומטיים בין מוסקבה לקייב

. מזרח אוקראינה-וייתכן שתיחתם עסקה לגבי גורל דרום
 הצבאי של קייב שכנע אותה כי עדיף שלוןישהכ, כנראה

  .ומתן-להתמקח סביב שולחן המשא
. רוסיה-לא הובא בחשבון זה העם בנובוהדבר היחיד ש

לוחמי המיליציה והאזרחים אשר מתחילים לבנות מדינה 
לא ממוסקבה , לא מוכנים להמשיך ולקבל הוראות, חדשה

, קובובאשר למיליציה בראשה עמד איגור סטרל. ולא מקייב
 לשורה הראשונה של קבוצה חדשה של מפקדים התקדמה

  .כאלה המתאפיינים בהשקפות שמאליות משלו, הנהגתה
שוחד ומניפולציות יוכלו אולי להבטיח ניצחונות , קנוניות

אולם אין . ולסלק איש כזה או אחר מההנהגה, טקטיים
הממשיך , רוסיה- בכוחם לעצור את המשבר המהפכני בנובו

  .להתפתח ולהתעצם
  

קרגליצקי הוא סוציולוג בוריס .  באוגוסט16- בברוסית פורסם 

  ראש המכון לחקר הגלובליזציה והתנועות החברתיות ,מרקסיסט

  

  הקומוניסטים האוקראינים נרדפים
  
  

המפלגה ,  בחודש פברואר    לאחר ההפיכה הימנית
 בריוניםהקומוניסטית האוקראינית נרדפה בעיקר בידי 

. רדיה הועלו באשומש, מהימין הקיצוני
רדיפת הקומוניסטים היא , אולם כיום

  . רשמיתמדיניות ממשלתית
אותו , חוק מקארתיסטי חדש    

מאיים , מקדמת הממשלה בקייב
, להוציא את המפלגה מחוץ לחוק

וכן להביא לפיטורי פקידי ממשלה 
  .שנחשדים בחברות או באהדה למפלגה

 שר המשפטים אמר, "את הכוח הפוליטי הזה יש להשמיד    "
גורמים במפלגה "? תירוץוה. פאבלו פטרנקו, האוקראיני

ביטאו יחס שלילי באופן מוגזם לגבי פעולת צבאנו במזרח 
, דבריו מצטרפים לדברי הנשיא פטרו פורושנקו". אוקראינה

שהזהיר בנאומו בפני הפרלמנט כי הקומוניסטים מהווים 
  ".גיס חמישי הנשלט מבחוץ"סכנה של 

סיעת השמאל , )י"מק( הקומוניסטית הישראלית המפלגה    
ארגוני זכויות  ,)GUE-NGL(המאוחד בפרלמנט האירופי 

אדם ומפלגות שמאל מרחבי העולם פרסמו גינויים למסע 
   .רדיפה זה



   6/לקחי העבר 

  

ההססנים , הנגררים
   והמתנגדים

  
מהחפירות "חלקו השני של המאמר 

חלקו הראשון ". באירופה למנהרות בעזה
  . 27.8, "זו הדרך"-פורסם ב

  
  אורי וולטמןמאת 

  
רשמיות של מפלגות מלחמתיות ה-אנטי    חרף ההצהרות ה

שהיו מאורגנות במסגרת , הפועלים מרחבי העולם
,  מלחמת העולם הראשונהבפרוץ, "האינטרנציונל השני"

, אומנם.  התייצבו לימין ממשלותיהןןמרבית, 1914בקיץ 
להכריז " התחייבו ןה 1914-שקדמו לבכינוסים הבינלאומיים 

 ולסרב להילחם בשירות הבורגנות, "מלחמה במלחמה
ן  מרבית– המבחן הגיער שאאולם כ, המקומית של ארצם

  .  ותמכו במלחמהכשלו
-א את ההצהרה של הסיעה הסוציאלבמיוחד לקרומאלף     

ברייכסטאג  1914 באוגוסט 4-שניתנה ב, דמוקרטית הגרמנית
עד לשעות האחרונות שלפני פרוץ : " )פרלמנט הגרמניה(

כעת עומדים אנו לפני ... המלחמה לחמנו לקיומו של השלום
מאיימות עלינו כל הזוועות של . עובדת הברזל של המלחמה

,  להכריע לא בעד מלחמה או נגדההיום עלינו. פלישת האויב
הכרח ... כי אם על האמצעים הדרושים להגנתה של ארצנו

הוא לנו להתקומם נגד הסכנה הזאת ולהבטיח את קיום 
כן אנו מעלים על נס את -על. תרבותה ועצמאותה של ארצנו

בשעת סכנה אין אנו עוזבים את מולדתנו : אשר אמרנו תמיד
 תסתיים מיד לאחר שתושג אנו תובעים שהמלחמה... לנפשה

... נו יהיה נכון לשלוםטחוננו ויריבהמטרה של הבטחת בי
יסוד אלה אנו מאשרים את תקציבי -מתוך נאמנות להנחות

  ".החימוש אותם הציעה הממשלה
 שהייתה –ד הגרמנית "    חברי הרייכסטאג של המפלגה הס

אחד - הצביעו פה–המפלגה הגדולה באינטרנציונל השני 
צהרות ערב ההגדול היה הפער בין כה . יב החימושבעד תקצ

המלחמה לבין ההתנערות מהצהרות אלה משעה שהמלחמה 
, ששהה אז בגלות בשוויץ, עד שכאשר הגיע לידי לנין, פרצה

הוא היה , ד הגרמנית"הסיעה הסגילוי דעת עיתון שהכיל את 
להאמין מה עמוקה  התקשהשכן , משוכנע שמדובר בזיוף

  .של מפלגה זו בעקרונותיההייתה הבגידה 
שהיה חבר בסיעה , כי קרל ליבקנכט,     מן הראוי לציין

 בדצמבר 3-וב, יצא נגד עמדת מפלגתו, ד ברייכסטאג"הס
  . היה הציר היחיד שהצביע נגד המלחמה1914

  

        השמאל מתכנס בצימרוואלדהשמאל מתכנס בצימרוואלדהשמאל מתכנס בצימרוואלדהשמאל מתכנס בצימרוואלד
פעלו מנהיגי האגף ,  קריסת האינטרנציונל השנינוכח   

ן כינוס של ורגיעלים הבינלאומית לאהשמאלי של תנועת הפו
 גבשאשר יוקיע את המלחמה וי, נציגי מפלגות מרחבי העולם

, לאחר תקופת מה של גישושים. את הכוחות שיתנגדו לה
 40 בעיירה צימרוואלד בשוויץ 1915התכנסו בספטמבר 

  . ופרסמו גילויי דעתדיוניםאשר קיימו , מפלגות 11-נציגים מ
-המלחמה שיצרה את התוהו: "רי נכתבבגילוי הדעת העיק    

תוצאת , ובוהו הזה היא תוצאה ישירה של האימפריאליזם

שאיפתם של המעמדות הקפיטליסטיים מכל הלאומים להזין 
ידי ניצול העובדים ומשאבי הטבע - את תאוותם לרווח על

טוענים שמטרת המלחמה היא ] הם [...מכל פינות העולם
 ולשחרר את העמים ,על הדמוקרטיה, להגן על המולדת

דבר - של-ולאמיתו, למעשה! אך שקר בפיהם. המשועבדים
 יחד עם עצמאותם –קוברים הם את חירותו של עמם שלהם 

המעמדות השליטים של החברה ... של לאומים אחרים
, נושאים באחריות המלאה למלחמה הזאת...  הקפיטליסטית

, םיהיד-שקמה מתוך משטר חברתי המכלכל אותם והמוגן על
  ".המתנהל לטובת האינטרסים שלהם

  

 מנהיג הסיעה הבולשביקית במפלגת –ולדימיר לנין     
בקידומו תפקיד מרכזי בכינוס זה  מילא –הפועלים הרוסית 

מפלגות הפועלים להפוך את ל הוא קרא:  קו מהפכנישל
ולנצל את , המלחמה האימפריאליסטית למלחמת אזרחים

המלחמה כדי להוביל את המשבר הפוליטי והכלכלי שיצרה 
מעמד העובדים להתקוממות מהפכנית נגד המעמדות 

 נציגי לכןו, של לנין לא זכה ברוב הקו . בארצםהשליטים
השמאל " שכונו – יומפלגות שתמכו בעמדותה

נוסף לגילוי ,  פרסמו גילוי דעת משלהם–" הצימרוואלדי
   .הדעת הכללי של הכינוס בצימרוואלד

  

-דוגמת הסוציאל, ת על אותם מנהיגיםלנין מתח ביקור    
אנשי , "צנטריסטים"שהיו , דמוקרט הגרמני קארל קאוטסקי

אותו , וניסו לעמוד באמצע הדרך בין הקו המהפכני, מרכז
לבין הקו הימני של מנהיגי , הובילו לנין והבולשביקים

  .דמוקרטיה שתמכו בגלוי במלחמת העולם-הסוציאל
  

 1917אחר מהפכת אוקטובר ל,     ההבדל הזה שימש לימים
לקו מבחין בין המפלגות , הסוציאליסטית ברוסיה

-סוציאל"קרא בשם יהרפורמיסטיות שהמשיכו לה
קרא ישהחלו לה, לבין המפלגות המהפכניות, "דמוקרטיות

  .לניןלכת בדרך שהתווה ול, "קומוניסטיות"בשם 
  

     המלחמה בעזההמלחמה בעזההמלחמה בעזההמלחמה בעזה
 ,נתניהואותה יזמה ממשלת , בעזה    המלחמה התוקפנית 

-מפלגות המזהות עצמן כהמחישה גם היא את אופיין של 
    .2014בשנת גם  שנותר בעינו, "דמוקרטיות- סוציאל"

  

 –מילאה , הרצוג) י'בוז(בהנהגת יצחק , מפלגת העבודה    
כאשר , ד"בס את התפקיד של האגף הימני –לפי הספר 

ביקורתית -התייצבה לצד הממשלה ובתמיכה גורפת ובלתי
  בעמדההבחר, בהנהגת זהבה גלאון, ואילו מרצ. מהבמלח

אך הגיעה , הכרזותהתנגדה למלחמה בכאשר , תקאוטסקיאני
 בתקשורת בעד ה מרצ הופיעהנהגתאומנם . מעשיםמאוחר ל

דחתה את ההצעה אולם , הפסקת אש ונגד תקיפת עזה
לוחמים "ארגונים כגון ו ש"י וחד"להצטרף ליוזמת מק

 26-א ב"ולהפגין יחד בת, " שכוליםפורום הורים"-ו" לשלום
הייתה מרצ פעילה בארגון ,  בעקבות ביקורת פנימית.ביולי

  ).16.8(א "ההפגנה ההמונית השנייה בת
  

מלפני , נותרה בתוקף גם ההערכה של השמאל העקבי    
כי המעמדות השליטים מנהלים מלחמות בתירוץ , מאה שנים

ן האינטרסים  על חשבו–אולם למעשה , "הגנת המולדת"של 
מלחמת העולם הראשונה נועדה . האמיתיים של המוני העם

וכך גם המלחמה הנפשעת , לארגן מחדש את המפה המדינית
  . שיזמה ממשלת ישראל נגד עזה

  

, מלחמת העולם הראשונהשצבר השמאל בתקופת ניסיון ה    
 ךממשי, ובמיוחד ניסיון המאבק שהובילו לנין והבולשביקים

שלום צודק ולמען נאבקים למען הם של להוות נר לרגל
  .   גם במציאות של זמננו,תמורות חברתיות יסודיות



  

 7/תרבות 
 

  

איך פאשיזם 
  ?נולד

  

            דן אלמגורדן אלמגורדן אלמגורדן אלמגורמאת 
  

מתחה הזמרת , "חומת מגן"במהלך מבצע , 2002בשנת     
ביקורת על ) ל" של גלי צה"מה בוער"בתכנית (יפה ירקוני 

. חיילים שסימנו מספרים על זרועותיהם של פלסטינים
 איך אנחנו מסוגלים לעשות ,אנחנו עם שעבר את השואה"

 . אמרה, "?דברים כאלו
בעקבות התבטאות ביקורתית זו הגיעו לכתובתה של     

משך ב, ואם לא די בכך. ירקוני איומים ומכתבי נאצה רבים
לפני הבית עמדו מפגינים . שבועות הייתה נצורה בדירתה

 – בפניהם הופיעה בעברר שאביניהם גם חיילים  –קולניים 
היה חשש שיפגעו בה .  קריאות אלימות לעבר מרפסתהוקראו

ביטל איגוד אמני ישראל , בהמשך. אם תצא מהביתפיסית 
 .ההצדעה שתכנן לכבודה בהיכל התרבות מופעאת ) י"אמ(

 "צוותא"כעבור כמה שבועות הודיעה הנהלת מועדון     
 לצאת יכיוון שהיה עלי. הצדעה ליפה ירקוני א על מופע"בת

-שלחתי ל, כתבתי שיר קצר, ללונדון ימים מספר קודם לכן
 . קשתי שייקרא במפגש ובי"צוותא"

כתב אותו יהונתן גפן . לא אני כתבתי את השיר, בעצם    
אני רק החלפתי . "עשר-הכבש הששה"רי אלמופע הפופול

   :כך פותח השיר המוכר". שיר"את המלה  –מלה אחת בשיר 
 

 ?איך שיר נולד
 .כמו הצחוק

 זה מתחיל מבפנים

 .ומתגלגל החוצה
 ?איך שיר נולד

 .כמו תינוק
 . לה זה כואבבהתח

 ,כך יוצא החוצה-אחר
 .וכולם שמחים

 .ופתאום איזה יופי
 .הוא הולך לבד
 ?איך שיר נולד

 .כמו תינוק
  

 :  כתבתי, לקריאה במפגש, "צוותא"-בנוסח שמסרתי ל
  

 ?איך פאשיזם נולד
 .כמו הצחוק

 זה מתחיל מבפנים

 .ומתגלגל החוצה
 ?איך פאשיזם נולד

 .כמו תינוק
 . בהתחלה זה כואב

 ,כך יוצא החוצה-חרא
 .וכולם שמחים

 .ופתאום איזה יופי
 .הוא הולך לבד

 ?איך פאשיזם נולד
 .כמו תינוק

  
  

  
  

כעבור חודש בערך פגשתי במקרה ברחוב בלונדון את יפה     
- שאלתי איך הגיב הקהל לשיר ש. בני משפחתהאת ירקוני ו

 שהוחלט ,הסתבר. איש מהם לא ידע במה מדובר". כתבתי"
 .   שלא לקרוא את דבריי"צוותא"-ב

שאיבדה ( עמדה השחקנית חנה מרון  מכןאחרלכמה שנים     
לפני , אביב-ל רוטשילד בתרותבשד, )רגל בפיגוע במינכן

גוריון את מגילת העצמאות -א בשעתו דוד בןיקרהבו  נייןהב
הצהרת "וקראה בפני קבוצת מפגינים את , של ישראל

אולי אחד (ר קשיש גב. "העצמאות של המדינה הפלסטינית
, שעמד מולה וצעק קריאות גנאי) ?מלוחמי גבעתי לשעבר
חבל שהם לא הורידו לך גם את : "ניגש אליה לפתע וקרא

 ".הרגל השנייה
  .כמו תינוק ?איך פאשיזם נולד    
  

  : אביב- תלסמבורג בקבקרן רוזה לו
  "יעקב השקרן"גרמני -המזרחהקרנת הסרט 

  

-פתחות התודעה האנטיהת"במסגרת סדרת הסרטים     
 רוזה  קרן,"1945פשיסטית בקולנוע הגרמני אחרי 

את , 19:00בשעה ,  בספטמבר3, 'דלוקסמבורג תקרין ביום 
, 1975מזרח גרמניה " (יעקב השקרן"סרטו של פרנק באייר 

 ההקרנה תתקיים במשרדי ).גרמנית עם כתוביות בעברית
   .אביב- בתל11הקרן בשדרות רוטשילד 

מתבסס על ספר עלילתי של הסופר יורק בקר שראה הסרט     
שנת  בשפה הגרמנית ושיצא לאור בעברית ב,1969- אור ב
בכיכובו של ולטימיל , הסרט". עם עובד" בהוצאת 1979

  . היה מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר,ברודצקי
החי בגטו ומוליך שולל את ,     בסרט מתואר דמותו של יעקב

,  בדבר מכשיר רדיו שכביכול נמצא ברשותושאר האסירים
  .ממנו הוא בודה ידיעות על תבוסתה הקרובה של גרמניה

מנהלת הנציגות בישראל של קרן רוזה , ר אנגליקה טים"ד    
תישא דברי מבוא לפני ההקרנה ותנחה דיון , לוקסמבורג

  .הכניסה לסרט ללא תשלום. לאחריה
  office@rosalux.co.il ,03-6228290 :םפרטים נוספי    ל



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

  
  
  

  נסר-  זאהר אבו:צילום
  

בתהלוכה שהתקיימה ) 30.8(    מאות מפגינים צעדו בשבת 
 במחאה על הטרור של ארגון, ש"י וחד"ביוזמת מק, בחיפה

מיעוטים דתיים אשר טובח ב, ש בעיראק ובסוריה"דאע
  .ומבצע הוצאות להורג מחרידות, ואתניים

, דומים נשאו דגלים א–י " מרביתם חברי בנק–    המפגינים 
-המדיניות האמריקאית במזרח, ש"וקראו סיסמאות נגד דאע
  .התיכון והמתקפה על עזה

אמר בעקבות ההפגנה , איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהד "עו, ש"    מזכיר חד
חסל כל חלקה  שמ, זן מסוכן של פאשיזםואהדאעשיזם ה"כי 

 שוחטים ש"דאע, בחיסול קורבנותיהם. טובה בעולם הערבי
  ".רבית דמוקרטית ונאורהלמען חברה עאת חלומותינו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ספר -מחאה על רצח מנהל בית: טייבה
,     אלפי בני אדם השתתפו בעצרת מחאה ואבל בעיר טייבה

. יחיאיחיאיחיאיחיא' ' ' ' יוסף חגיוסף חגיוסף חגיוסף חגהספר בעיר -בעקבות הירצחו של מנהל בית
לעיני , )25.8(המנהל נורה למוות בחדרו בשבוע שעבר 

  .הלימודיםמורים שישבו עמו בישיבה לקראת פתיחת שנת 
גינה בחריפות את הרצח , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"    יו

 ". שהכה את כולנו בתדהמה, פשע נתעב: "והגדיר אותו
  

  ראח נשלח למאסר'פעיל בשייח ג
, סאלח דיאבסאלח דיאבסאלח דיאבסאלח דיאב חודשים נגזרה על 8תקופת מאסר של     

ראח 'ממובילי המאבק נגד ההתנחלות בשכונת שייח ג
, שכונה החל לפני חמש שניםהמאבק ב. ירושלים המזרחיתב

  . לבתי משפחות פלסטיניות בשכונה אז פלשו מתנחלים
, "סוף מדינת ישראל את מי להאשים-עכשיו מצאה סוף    "

דיאב הואשם . מסרו הפעילים בשכונה בהודעה שפרסמו
וטוען כי כלל לא  ההאשמאך מכחיש את , בתקיפת מתנחלים

נהלותה בית המשפט מתח ביקורת על הת. היה במקום
אך בעקבות לחץ , הפסולה של המשטרה במהלך החקירה

  . הורשע דיאב–המתנחלים 
ימים ספורים לפי , )29.8('     בהפגנה שקיימו בשכונה ביום ו

 הפעילים הביעו, כניסתו הצפויה של דיאב למעצר

הפלסטינים והישראלים את תמיכתם בפעיל השלום הנתון 
המשפט - בתילרדיפה פוליטית ואת מחאתם על תפקוד

  .המשרתים בפעילותם את המתנחלים, והמשטרה
  

  תרומת ילקוטים לילדי עזה : י"בנק
העבירו  )י"נקב(רית הנוער הקומוניסטי הישראלי פעילי ב    

ספר מלאים בציוד -  תיקי בית1,200תרומה של בשבוע שעבר 
במסגרת מבצע ההתרמה לזכרו של , ילדי עזהלימודי עבור 

  .נפטר לאחרונהש, קאסם- י סמיח אל"המשורר וחבר מק
לאחר שהעבירו את התרומה אל ארגוני הסיוע     

, י"ל בנק"הסביר מזכ, ים שידאגו להכנסתם לעזהיהפלסטינ
לאחר : " את המשמעות של התרומה,טהטהטהטהייייד שביד שביד שביד שבי''''אמגאמגאמגאמג

, ספר- בהן הותקפו בתי – ההתקפות הנפשעות שבוצעו בעזה
, חשוב להדגיש שאת הרצון לידע – מורים ותלמידים

הלימוד הוא כלי .  אפשר להרוגיאללמידה ולהתפתחות 
  ". הכיבוש והתוקפנות, במאבק נגד מדיניות הנישול

י שני משלוחים "כי בשבועות האחרונים העבירה בנקיצוין     
  .ובהם רבבות בקבוקי מים, נוספים לרצועת עזה

  
  
  
  
  

  מוניסטית הישראליתהמפלגה הקו
 ומכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים

  
  
  
  

  קורס לימודי 

  עמה וההתמודדות הפאשיזםסכנת 
  

בשעה ,  בספטמבר5', המפגש השני של הקורס יתקיים ביום ו
, 27לוחמי הגיטאות ' רח, באולם מכון אמיל תומא, 15:00

  .חיפה, המושבה הגרמנית
  
  
  

ן המלחמה בעזה לבין איום המפגש יעסוק בקשר בי
. פאשיסטית-הפאשיזם בישראל ובדרכים לבניית חזית אנטי

, נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוזכ לשעבר "ח, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח: ישתתפו
  .מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעי "ל מק"ומזכ, דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןר "כ ד"ח

  
  
  

 054-3038526, 04-8536504: להרשמה
  
  
  
  
  
  

  מועדון הגדה השמאלית

   אביב- תל, 70אחד העם 
  
  
  
  

  20:00בשעה ,  בספטמבר9, 'ביום ג
  
  
  
  
  

  דיון בעקבות מלחמת עזה 
  אזרחים כיעד של מלחמה

  נסקי'תמר גוזבהשתתפות 
  
  
  
  
  
  

" ואריאציות על גרניקה"באירוע יוקרן הסרט התיעודי 
  .גילרמו גארסיהגילרמו גארסיהגילרמו גארסיהגילרמו גארסיהשל הבמאי הספרדי ) 2012(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ש"ל דאעלא לטרור ש: הפגנה בחיפה


