
  

  

  , חודש לאחר החתימה על הסכם הפסקת האש
  נגד מדיניות הממשלהם פגינימתושבים בנגב המערבי 

  
  
  
  

שהממשלה לא מתייחסת , ההרגשה היא של חוסר אונים"
פדרו פדרו פדרו פדרו " זו הדרך"סיפר ל, " עלינו'שמה'לאזור ולא 

של ביתו . חבר קיבוץ ניר יצחק בנגב המערבי, גולדפרבגולדפרבגולדפרבגולדפרב
 ולאזרחות בתיכון וחבר הוועד מורה להיסטוריה –גולדפרב 

ארבעה במרחק , מול רפיח  שוכן –י "המרכזי של מק
במהלך המלחמה האחרונה . קילומטרים מגדר רצועת עזה

 ישנם, לדבריו. כחמישית מתושבי הקיבוץ עזבו אותו, בעזה
  .כל תושביהם עזבויישובים שבמהלך הקיץ כמעט באזור 

  

לבין קיבוץ אחת המנהרות נחשפה בין הקיבוץ שלנו "
רבים מתושבי , כשפרצה המלחמה, נוכח מציאות זו. סופה

. האזור חשו עצמם מאוימים והצדיקו את התקיפה הישראלית
 אפשרות לערוך ניתוח מעמיק של לא זמן ולא להם ולא הי
 לא רק בגלל – לילות 50 משך ואבל לאחר שלא ישנ. המצב

י אלא גם בגלל הרעש הבלת, רים"איום הקסאמים והפצמ
 תושבים –מסוקים ומטוסים , ארטילריה, פוסק של טנקים

או , התחילו לתהות האם עוד סבב של הקזת דם יביא לפתרון
  ".רק יחריף את הבעיה

צומת ב ההחלש התקיימה צעדת מחאה )20.9(ש "במוצ
בהזמנה ". עוצרים את המלחמה"תחת הקריאה , שדרות

ה התנוע"שהופצה ביוזמת קבוצה חדשה בשם , להפגנה

בזמן שבשאר הארץ אנשים : "נכתב, "לעתיד הנגב המערבי
בנגב המערבי מתכוננים לסיומה של , מתכוננים לראש השנה

בזמן . ר הראשון שאולי יגיע בעקבותיה"הפסקת האש ולפצמ
אנחנו שואלים , שבשאר הארץ אנשים קונים מתנות במבצע

וכששואלים . את עצמנו איזה שם יינתן למבצע הצבאי הבא
רובנו משיבים בעצב שכנראה , '?איפה אתם בחג', ואותנ

העתיד . אבל הפעם החלטנו שלא שותקים יותר .שלא בבית
נצא לצעדת מחאה באזור שדרות כדי . נושלנו נמצא רק בידי

-הנגב דורש פתרון ארוך: לקרוא בקול רם וברור לממשלה
ביטחון אמיתי עכשיו ולעשרות , רטגיה ועתידאסט, טווח

  ."רק הסדר מדיני יביא לנו ביטחון כזה. השנים הבאות
  

תושבת , יעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןר "אחת המשתתפות בהפגנה הייתה ד
הנמצא פחות משני קילומטרים מרצועת , קיבוץ כיסופים

מהסלון שלי אפשר לראות את חלונות בתיהם של . "עזה
 שהייתה –רענן . היא מספרת, "התושבים הפלסטינים
ת כדוברת המועצה כהנש לכנסת ומ"מועמדת ברשימת חד

 היא פעילה ותיקה –האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 
בקיץ האחרון . הבדואים בנגב- למען זכויותיהם של הערבים

, "קול אחר בשדרות ועוטף עזה "הקבוצהיא החלה לפעול ב
אשר קראה להפסקת המלחמה ולפתרון של שלום בין ישראל 

  .על בסיס של שתי מדינות, בין הפלסטיניםל
  

צומת להפגנה בשלנו לא הצטרפה באופן רשמי  הקבוצה"
אלא העדיפה להפגין מול בית ראש הממשלה , שדרות

היא אינה . מספרת רענן, "יומיים לאחר מכן, בירושלים
התנועה למען עתיד הנגב "מהססת להשתתף בהפגנה של 

ם עוד לא התגבשו ה. "גם אם יש לה ביקורת, "המערבי
יש שם גם , בצד אנשים שתומכים בשלום. מבחינה רעיונית

 עדיף בהסדר –שהעיקר מבחינתם הוא להביא שקט לנגב מי 
  ".אולם יש גם כאלה שאינם שוללים עוד מבצע צבאי, מדיני

  

בחרה לארגן " קול אחר בשדרות ועוטף עזה"קבוצת 
סרת בקריאה ברורה לה, )22.9 (משמרת מחאה בירושלים

המצור מעל עזה ולהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד 
, חשוב לנו להשמיע קול של תושבים מהנגב. "מדינת ישראל

אשר מוקיעים את המלחמה שהייתה , יהודים וערבים כאחד
  ".ומזהירים מפני המלחמה הבאה

  2014 ספטמבר ב24 ,38   גיליון 
 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  

        דדדד""""המיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשעהמיטב של שנת תשע    ––––מה שהיה מה שהיה מה שהיה מה שהיה 
  

 תדע כל אם עבריה עשירה
כל טייקון יודע שהוא יכול להתקשר לראש הממשלה "

 ". ומיד הוא עונה לו–כשהוא בצרות 
 )23.4, "דה מרקר", ר ועדת הכספים"יו , כ ניסן סלומינסקי"ח(

        

 עבד כי ימלוך
פיע בפני מועצת הו, לפני שמונה לתפקידו, השר בנט"

 ".'אני אהיה עבד שלכם': התעשיינים ואמר בקול ברור
  )20.2, "כלכליסט", ל התאחדות התעשיינים אמיר חייק"מנכ(

 

 תחילתה של ידידות מופלאה
] ר ההסתדרות החדש"יו[אני מאוד מרוצה מהבחירה של "

ואני בטוח שהוא יוביל ,  והגוןריש,  הוא מקצוען.ניסנקורן
 ".ישגיםאת העובדים לה

 )20.5, "דה מרקר", עשיינים התתתאחדונשיא ה, צביקה אורן(
        

 עצה של ידיד
 ".דחפנו את כל השוק לידיים שלכם, תפסיקו להתבכיין"

 , בפנייה לקבלנים,שלמה בן אליהו, ל משרד השיכון"מנכ(

 )23.5, "דה מרקר "
        

  הנביא עמוס מרחוב שוקן
ליסטית שלונות והעיוותים שמתגלים בשיטה הקפיטיהכ"
תפוחים , אינם מקרים מבודדים) ואולי גם בשיטות אחרות(

  ".אלא שהם חלק אינהרנטי בשיטה, רקובים שצריך לסלק
  )13.10.2013, "העין השביעית", "הארץ " עיתוןל"מו, עמוס שוקן(
        

  י"טייקוני הגז קוראים בעיון את אתר מק
בהביאו  ,צוא הגזילנדאו מראה על האבסורד בהתנגדות לי"

, המפלגה הקומוניסטית הישראלית ,י"ווחים מאתר מקדי
צוא הגז כאחד הנושאים המרכזיים ילי המציגה את ההתנגדות

ביתו של שר  האתר דיווח כמה פעמים על הפגנות ליד .שלה
 שסמוך לכך הוביל את הקטנת אחוזי ,האנרגיה סילבן שלום

 ."ממה שקבעה ועדת צמח יצוא הגז
   המחזיקה "רציו"וצת מקב, ריאיון עם יגאל לנדאו(

  )30.11.2013, "אנרגיה ניוז", "לווייתן"מאגר הגז הטבעי בנתחים מ
  

  הבחנה דקה
מפלגת העבודה . ש"מפלגת העבודה לא יכולה להיות חד"

  ".היא איננה המפלגה הקומוניסטית, היא מפלגת מרכז
  )9.11.2013, 2 ערוץ ,יפו-א"ראש עיריית ת, רון חולדאי(

  

  יוןאין חכם כבעל ניס
מבטיחים שישרתו את ' העבודה'לפני הבחירות כל מועמדי "

דמוקרטים נבחרים -אבל כאשר הסוציאל. ציבור העובדים
  ." הם מתפשרים ומתגמדים מול נציגי ההון,לכנסת
כ מטעם "לשעבר ח, אבי יחזקאלחבר הנהגת ההסתדרות (

  )2.10.2013, גדותהתאבנושא ביום עיון של ההסתדרות , העבודה

  

 עשירי עירך קודמים
תפקידים שלי בין האין כל קשר בין היותי שרת התקשורת ל"

תמורת רבבות   בענף התקשורתשל בעלי הון' צתעוי'[היום 
 ".?אצל עניים? איפה אתה רוצה שאעבוד]. שקלים בחודש

  )14.5, "דה מרקר",  שרת התקשורת לשעבר, דליה איציק(
  

 עיתונות חוקרת
ל לא אכפת להם "חון והרמטכאם את חושבת ששר הביט"

אני חושב שחשוב להם כי אלה , מהחינוך במדינת ישראל
  ".החיילים של מחר

 )  8.5, 2 ערוץ , פרשן צבאי,רוני דניאל(

  

  השכלתו של המורה לאזרחות החדש
לימדתי , כל החיים התעסקתי בהתמודדות עם טרור ערבי"

. םל על ניתוח פרופילים של מחבלי"באקדמיה באריאל ובחו
במסגרת לימודי האזרחות אוכל להעניק לבני הנוער גם את 

  ".הזווית המקצועית
  , הפך מורה לאזרחותש, כ לשעבר"בכיר השב ', פיני שמילוביץ(

  )26.8, "ישראל היום"
  

  קפיטליזם וחופש העיתונות
עצם הטענה לקיומה של עיתונות חופשית היא טענה "

הל במתחם מתנ... שהרי ידוע שהשיח הציבורי, מיתממת
פרטיים של -ידי אינטרסים כלכליים-פרטי הנשלט על

עיתונות , בהגדרה, העיתונות הפרטית היא אפוא... בעליו
, פי השקפת עולם-זו עיתונות המונחית על. שאינה חופשית

נדה כלכלית ופוליטית ואינטרסים כספיים פרטיים של 'אג
  ."פי שיקולי רווח ושיקולי יעילות שלהם-על, בעליה

  , "מעריב"עיתון לשעבר הבעלים של , נוחי דנקנרייקון הט(

  )11.9.2013, "העין השביעית"
  

 אנשים מסתובבים בכל מיני מקומות
ואז , אנשים מסתובבים בעולם ורואים חוקים להגנת הצרכן"

, מלחששים על אוזני חברי הכנסת שלא מצטיינים בשכל רב
 ".והם מחוקקים חוקים
  , "פוקס"לבשה  ההחברתל "מנכ, הראל ויזל(

  )14.3, "ידיעות אחרונות"

  

 למה רוצים לסגור את רשות השידור
אף אחד לא רוצה . סגירת רשות השידור היא סיסמה בלבד"

רוצים להעביר את הרשות לידיים . לסגור אותנו באמת
אני ... לטייקונים שיהיו להם בידיים מאות מיליונים, פרטיות

השר מרים טלפון . וכך היה תמיד,  שנה ברשות השידור22
מה 'וצועקים ' מבט'מתקשרים לקונטרול באמצע , לעורך

 ".גם היום, כל ראש ממשלה?' אתם משדרים
  , 1ר ועד ההנדסאים והטכנאים של ערוץ "יו, משה שגב(

 )2.3, "גלובס"
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 3/          כיבוש 
 

  

  :מחישה מהעממיתהמחאה 

  "חוברה לה יחדיו"לא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 הפלסטינים בירושלים המזרחית קיימו מאות פעילויות מחאה במהלך הקיץ 
 מוחמד ● 12-עשרות ילדים בני פחות מ - בין העצורים  ● נעצרו 760●

   נורה למוות בידי המשטרה במהלך אחת ההפגנות,16 בן  ,סנוקרוט
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אותה יזמה ,     המלחמה נגד הפלסטינים ברצועת עזה
ריתקה אליה את תשומת הלב בארץ , ממשלת ישראל

אולם בזמן שהמטוסים והארטילריה של הצבא . ובעולם
התקיימו מחאות , הישראלי הפציצו את האזור הצפוף בעולם

. לרבות בירושלים המזרחית, בגדה המערביתרבות והפגנות 
פסקו גם בתקופה בה כנופיות כהניסטיות המחאות לא 

והן , שוטטו במרכז ירושלים וחיפשו ערבים כדי להכות אותם
 מוחמד אבו חדירמוחמד אבו חדירמוחמד אבו חדירמוחמד אבו חדיר 16-לא פסקו גם לאחר שהנער בן ה

  .נחטף ונשרף למוות בידי ימנים קיצונים
  

בשכונות הפלסטיניות שבחלקה המזרחי של העיר     
עצרו נ ו, מאז חודש יוליהתקיימו מאות פעולות מחאה

מהמעצרים השתמשו בכמה .  פלסטינים760ן לכהמב
 רכב -" הבואש" באמצעי לפיזור הפגנות המכונה שוטריםה

ראשונה נעשה בו שימוש לפיזור ל .המתיז סילון מים סרוחים
 246נגד . הפגנות בשטחה המוניציפאלי של ירושלים

  . מהעצורים הפלסטינים הוגשו כתבי אישום
 הם 260- כ–ד הוא שמבין העצורים     נתון מדאיג במיוח

-עשרות ילדים בני פחות מ –ביניהם . 18קטינים מתחת לגיל 
עצורים ה הוריו של אחד הילדים .גיל האחריות הפלילית, 12

. ביתבכי הוא הורה לבנו להישאר , "הארץ"סיפר לעיתון 
אני מפחד שיעשו לי מה שעשו לאבו 'אבל הוא אמר לי "

  ). 19.9" (' אני לא אשאר בביתאז, שישרפו אותי, חדיר
  

, המייצגת עשרות חשודים קטינים, עורכת הדין לאה צמל    
המשטרה , לדבריה. ה על יחס המשטרה ובתי המשפטתמח

תקופות מעצר ארוכות גם , כמעט באופן אוטומטי, מבקשת
הסיכוי של קטין פלסטיני . במקרה של עבירות פעוטות

.  הוא קלוש–צר בית  דוגמת מע–להשתחרר לחלופות מעצר 
 שקציני שירות המבחן שמראיינים את ,הסיבות לכך היאאחת 

חות שלהם "וכך הדו, בני הנוער במעצר לא דוברים ערבית
 והשופטים מסרבים לשחרר אותם, יוצאים לרוב שליליים

  .ממעצר בכלא
שנורה בראשו במהלך הפגנה , 16בן , מוחמד סנוקרוטמוחמד סנוקרוטמוחמד סנוקרוטמוחמד סנוקרוט    

מת ש עד, היה מחוסר הכרה במשך שבוע ,וז'בשכונת ואדי ג
נתיחה שלאחר המוות העלתה שבניגוד לטענת . מפצעיו

נחבל בעת שנפל על "מותו לא נגרם מכך שהוא , הצבא
של אמצעי לפיזור הפגנות בכינון ישיר אלא מירי , "המדרכה

  .עלול להיות קטלני בטווח קצרה, " ספוגקליע"בשם 
  

ירושלים המזרחית     המחאה הנרחבת של הפלסטינים ב
אין ,  העירייה והממשלהותתעקשלהכי בניגוד , ממחישה

השכונות הערביות ". חוברה לה יחדיו"אמת בטענה כי העיר 

אשר מתושביו , בירושלים ממשיכות להיות שטח כבוש
ושכל ביטויי המחאה בו מדוכאים , נמנעות זכויות אזרח

  .באמצעות אלימות משטרתית וצבאית
 

        ם לספסל הלימודיםם לספסל הלימודיםם לספסל הלימודיםם לספסל הלימודיםילדי עזה חוזריילדי עזה חוזריילדי עזה חוזריילדי עזה חוזרי
  

נפתחה שנת , באיחור של שבועיים , בספטמבר14- ב   
וכחצי מיליון ילדים פלסטינים חזרו לבתי , הלימודים בעזה

פי דיווחה כי רחובות העיר עזה -סוכנות הידיעות איי. הספר
מלווים בהוריהם או , התמלאו בילדים בתלבושת בית ספר

  .בקרובי משפחה בדרכם ללימודים
הדביקו , "זייתון- אל"ת הספר היסודי לבנים     בבי

התלמידים כרזות עם שמותיהם של תלמידי בתי הספר 
מצבו הפיסי של בית הספר בכי . שנהרגו במלחמה האחרונה

  .חורים נפערו בחלק מהתקרות ומקצת מהקירות קרסו, רע
תאמר תאמר תאמר תאמר אמר , "אני לא מתרגש לחזור לבית ספר כבעבר    "

כמה שאלתי על . יש שמשהו חסראני מרג. "11- בן הטוטאטוטאטוטאטוטא
ושמעתי שהם נהרגו או , מהילדים בכיתתי שלא הגיעו

וקדש להתמודדות ההשבוע הראשון ללימודים ". נפצעו
 ימי 50-המותשים מ, הילדיםתחושות פסיכולוגית עם 

 11,000השלטונות בעזה עשו מאמצים להכשיר את . הלחימה
דרכי בי לגהספר -בבתי  עובדי המינהלה3,000-  והמורים

  . עזהההתמודדות עם המצוקה שחשים ילד



  

 5 /כיבוש                                                                                    4 /כיבוש
  

  

  

  

  אורי וולטמןמאת 
  
, חיילי וחיילות מילואים בהווה ובעבר, 8200אנו יוצאי יחידה     "

מצהירים כי אנו מסרבים לקחת חלק בפעולות נגד פלסטינים 
ומסרבים להמשיך ולהיות כלי להעמקת השלטון הצבאי בשטחים 

) 12.9(במילים אלו נפתח מכתב שנשלח לאחרונה ". הכבושים
 43עליו חתומים , ן"ל ולראש אמ"טכלרמ, לראש הממשלה
  . של חיל המודיעין8200חיילים מיחידה 

  

ופרסום המכתב , "היוקרתיות" נחשבת אחת היחידות 8200    
אשר מיהר לגנות את , הכה בהלם את הממסד הצבאי והשלטוני

קיימת תפיסה שהשירות " כי , עודהסרבנים כתבו. חותמי המכתב
וסריות ותורם אך ורק לצמצום בחיל המודיעין נטול דילמות מ

אולם במהלך השירות למדנו , האלימות והפגיעה בחפים מפשע
... כי המודיעין הוא חלק בלתי נפרד מהשליטה הצבאית בשטחים

 גם 8200כי בתור מי ששירתו ביחידה , נוכח זאת הגענו למסקנה
איננו מסוגלים . עלינו מוטלת האחריות למצב והחובה לפעול

ך ולשרת את המערכת הזו ולפגוע בזכויותיהם מצפונית להמשי
אלה מאיתנו שהם חיילי מילואים , לכן. של מיליוני בני אדם

  ".מצהירים שיסרבו לקחת חלק בפעולות נגד הפלסטינים
  

אחד ', סיפר נ, "די הופתענו מהתהודה לה זכה המכתב    "
התגובות , לדבריו". זו הדרך"בשיחה עם , מחותמי המכתב

 הפוליטיקאים רק מדרבנות אותם להמשיך וללחוץ השליליות של
הפוליטיקאים ובכירי הצבא התייחסו . "לקיום דיון ציבורי בנושא
, אך נמנעו מלהתייחס לטענות שהעלינו, כולם לעצם אקט הסירוב

וכחלק ,  כחלק מחיל המודיעין– 8200 הלגבי העובדה שיחיד
  ". מבצעת מדיניות בלתי מוסרית–מהצבא בכלל 

  
כחייל כחייל כחייל כחייל , , , ,  מעשים בלתי מוסריים היית חשוף מעשים בלתי מוסריים היית חשוף מעשים בלתי מוסריים היית חשוף מעשים בלתי מוסריים היית חשוףלאילולאילולאילולאילו

 ????8200820082008200ביחידת ביחידת ביחידת ביחידת 
השתתפתי באיסוף מידע לא רק על בני אדם המואשמים 

אלא גם על בני אדם חפים , בפגיעה או בניסיון לפגוע בישראלים
, שכל חטאם היה שהם מעניינים את הצבא, מפשע לחלוטין

נה ללא הג, כל פלסטיני חשוף לניטור בלתי פוסק. מסיבות שונות
לא קיים הליך שבו שוקלים אם הפגיעה בזכויותיו של . משפטית

 כלל לא –והתפיסה שלפלסטינים יש זכויות , אדם היא מוצדקת
  . קיימת

  

הציבור חושב שמודיעין זה רק נגד טרור אבל חלק משמעותי 
כלל לא קשורים ש, מהיעדים שלנו הם אנשים חפים מפשע

שזקוק לטיפול , באשתואם מדובר באדם שבוגד . לפעילות צבאית

הפוך  הוא עלול ל–או שהוא בעל נטיות מיניות מסוימות , רפואי
שחי בשטחים כל פלסטיני . טה בידי חיל המודיעיןמטרה לסחי

, הטרדהלסבול מעלול , ברצועת עזה או בגדה המערבית, הכבושים
  . גיעה פיזיתאו מפמניעת היתרים מ, מסחיטות

 ניהל סוכןהשמיעו לי פעם שיחה ש
עם ישראלי מאחד מהמנגנונים הצבאיים 

בשיחה יש קטע . פלסטיני שהוא ניסה לגייס
". יש לו סרטן, אשתךשל אח ": בו אומר הסוכן
, לא: " אומרסוכןוה ,"? אז מה,נו: "והפלסטיני עונה

כל בו, אחרנושא ם עוברים לדבר על אז ה...". אתה יודע
 הוא אמר משהו. הסרטןדבר על פעם הישראלי חוזר ל

היה ברור שהוא ". בתי החולים אצלנו טובים ":בסגנון
  .או שהוא מאיים עליו, מציע משהו לפלסטיני

איש ביחידה לא שאל , 8200בכל משך שירותי ביחידה 
האם משהו במערכת הזו , לפחות לא בקול רם, את עצמו

אם הפיכה של כל אדם למטרה היא דבר , אינו כשורה
  .לגיטימי

  
 ???? בעיה בעיה בעיה בעיהכאןכאןכאןכאןש ש ש ש כיצד התחלת לחשוב שיכיצד התחלת לחשוב שיכיצד התחלת לחשוב שיכיצד התחלת לחשוב שי

  

עברתי . הייתי מלא מוטיבציה, 8200כשהתגייסתי ליחידה 
היו דברים שהרגשתי . קורס והייתי מתרגם מהשפה הערבית

אולם תחושת השליחות גברה על הדברים , לא בנוח איתם
, אחד הרגעים בהם דברים התחילו להשתנות. הללו

, 2008 שהחלה בדצמבר היה בזמן המלחמה על עזה
משהו , מלחמהעם תחילת ה". ת יצוקהעופר"מבצע 

במקום לתקוף מצבורי . היה נראה לי לא כשורה
חיל  –רקטות ואמצעי לחימה ברצועת עזה 

 ובתקיפה, האוויר תקף מסדר של שוטרים
 תקף חיל , בינואר1-ב.  בני אדם89נהרגו 

בכיר , האוויר את ביתו של נזאר ריאן
 אזרחים נהרגו 18. חמאס בעזה

  .בני משפחתורביתם מ, בתקיפה הזו
 

הייתי , בסוף השירות שלי בצבא
מפקד ומדריך של צעירים המיועדים 

שוב . לשרת כמתרגמים בחיל המודיעין
: ושוב ניסיתי לעורר את השאלה מולם

האם לגיטימי להפוך למטרה כל אדם 
. מכל סיבה שהיא, שמעניין את הצבא
היא , פעם אחר פעם, התשובה שקיבלתי

  .ר שהתשובה היא לאהיום אני סבו. כן

התחלנו לחשוב על התארגנות של יוצאי היחידה , לפני כשנה
, מדובר בהתארגנות עצמאית לגמרי. שתפרסם מכתב סירוב כזה

 שהניע אותנו לכתוב את המ. גורם חיצונישום שאינה נתמכת בידי 
  .זו ההבנה שאי אפשר לשנות את המערכת מבפנים, המכתב

  
        ? ? ? ? פעול בצורה מוסריתפעול בצורה מוסריתפעול בצורה מוסריתפעול בצורה מוסריתלדעתך יכול חיל המודיעין ללדעתך יכול חיל המודיעין ללדעתך יכול חיל המודיעין ללדעתך יכול חיל המודיעין ל

כשמדינה אחת מרגלת .     מודיעין זה עסק מלוכלך בכל העולם
 לא  אנחנו–אחרי מדינה אחרת ואוספת מידע על אנשיה 

וכשמדינה מרגלת אחר . כי מדובר בתופעה מוכרת, מופתעים
והמדינה לא יכולה לעשות ,  יש להם הגנות משפטיות–אזרחיה 

 הכול פרוץ –אבל לגבי הפלסטינים בשטחים . כל מה שהיא רוצה
  .ואין גבולות

חייהם של הפלסטינים בצורה כל כך ב    כל עוד ישראל שולטת 
אין דבר . אי אפשר לעשות דברים בצורה יותר מוסרית, מוחלטת

ים בשטחים הם נתינים של כל עוד הפלסטינ". כיבוש נאור"כזה 
  . מוסר לא יהיה כאן–מדינת ישראל 

    זו הסיבה מדוע סיימנו את מכתב הסירוב שלנו בקריאה לאזרחי 
זכויותיהם של . ישראל להשמיע את קולם נגד העוולות האלה

רק כדי להרחיב התנחלויות ,  הפלסטינים בשטחים נשללות מהם
  .ולהעמיק את השליטה הצבאית בשטחים

  

כי אתם כי אתם כי אתם כי אתם , , , , ו כמה פעילים בשמאל שטענו כלפיכםו כמה פעילים בשמאל שטענו כלפיכםו כמה פעילים בשמאל שטענו כלפיכםו כמה פעילים בשמאל שטענו כלפיכםהיהיהיהי
ולכן לא ייחסו משקל ולכן לא ייחסו משקל ולכן לא ייחסו משקל ולכן לא ייחסו משקל , , , , עם פריבילגיותעם פריבילגיותעם פריבילגיותעם פריבילגיות" " " " בני טוביםבני טוביםבני טוביםבני טובים""""

  ... ... ... ... למכתב שפרסמתםלמכתב שפרסמתםלמכתב שפרסמתםלמכתב שפרסמתם
בהחלט .     אני שמח שהטענות האלה מועלות

יש מקום להשמיע ביקורת על יחידה 
אשר מהווה חלק מהמערכת , 8200

המעמדית וההיררכית הקיימת בחברה 
,  אשכנזינושאימי . ל"הישראלית ובצה
 נשלח –ממרכז הארץ , ממעמד בינוני

את , נחותיםלבצע תפקידים בצבא 
ואילו אל ". העבודות המלוכלכות"

, "בני טובים" מגיעים 8200יחידה כמו 
שרוכשים בה קשרים וניסיון שישמשו 

גם אחרי , אותם בהמשך חייהם
  .שישתחררו מהצבא

את ההבדל בין , למשל,     אפשר לראות
רתי שקיבל מכתב הסירוב היחס התקשו

  לבין היחס התקשורתי המועט יחסית , שלנו

הסרבן החרדי אוריאל : שקיבלו סרבנים אחרים מהתקופה האחרונה
עומר סעד , אודי סגל ממכתב השמיניסטים, שבע-פררה מבאר

ממחיש את ההבדל . הדרוזי-ועורווה סייף מוועד היוזמה הערבי
רכיה ברורה בין חשובים יש היר, העובדה שעבור הממסד הישראלי

  .יותר לבין חשובים פחות
  

, , , , תכם בחריפות ובגסותתכם בחריפות ובגסותתכם בחריפות ובגסותתכם בחריפות ובגסותגינתה אגינתה אגינתה אגינתה א' ' ' ' שלי יחימוביץשלי יחימוביץשלי יחימוביץשלי יחימוביץכ כ כ כ """"חחחח
אם נחשפתם להפרות חמורות של זכויות אם נחשפתם להפרות חמורות של זכויות אם נחשפתם להפרות חמורות של זכויות אם נחשפתם להפרות חמורות של זכויות : : : : והתריסהוהתריסהוהתריסהוהתריסה

        ? ? ? ? כיצד זה שלא התרעתם על כך בזמן אמתכיצד זה שלא התרעתם על כך בזמן אמתכיצד זה שלא התרעתם על כך בזמן אמתכיצד זה שלא התרעתם על כך בזמן אמת, , , , אדםאדםאדםאדם
    אני לא יודע אם היא הציגה כך את הדברים משום שהיא מנסה 

שום שלא עניין אותה לקרוא את מה או מ, לגרוף קולות מהימין
ועל כך , בכל העדויות שפרסמנו התברר במפורש. שאנחנו אומרים

שהתרענו פעמים רבות , אני יכול להעיד גם אישית משירותי הצבאי
. שהם בלתי מוסריים ובלתי חוקייםבפני המפקדים שלנו על דברים 

  . ל בסדרו שהכהתשובה שקיבלנו הייתה, בכל פעם
עיות היא שחיילים בחיל המודיעין נאטמים מול המעשים     אחת הב

וכביכול , םל יושבים בחדרים ממוזגיואנחנו בסך הכ. שהם מבצעים
 המסר שהמפקדים שלנו נותנים לנו הוא ולכן, ישלא פוגעים בא

  . שאין פה שום בעיה
ונוצר מרחק בינם ,     האנשים עצמם הופכים אטומים ומרוחקים

 זו כבר כמעט קלישאה לומר את זה. בצעיםשהם מ" העבודה"לבין 
  . הכיבוש משחיתאבל –
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        ''''מצפוןמצפוןמצפוןמצפון''''כותבת על כותבת על כותבת על כותבת על ' ' ' ' כ שלי יחימוביץכ שלי יחימוביץכ שלי יחימוביץכ שלי יחימוביץ""""חחחח
  

  

מה עושה את דעתכם נחשבת יותר ? 8200אז מה אם אתם     
? ת או טבחיםלהקות צבאיו, ב"מג, גולני, מדעתם של חיילי שיריון

, תפגינו, תגיבו.  הביעו אותה,קדימהאז , יש לכם עמדה פוליטיתאם 
אין לכם מעמד מיוחד שעושה את עמדתכם צודקת . תקימו מפלגה

  .יותר

ושאר " שיחות סקס"-לדברי הבלע שלכם על האזנה מכוונת ל
אתם מכפישים לשווא את . שטויות מן הסוג הזה אין קשר למציאות

אנשים , במהלך השבת דברתי עם כמה וכמה מהם. חבריכם ביחידה
הם אמרו . הם חשים כלפיכם זלזול וגם כעס. מוסריים לא פחות מכם

של עמעום , אם הם באמת השתתפו באירוע חריג ומגעיל כזה: לי
למה הם פשוט לא עצרו , אורות והאזנה קבוצתית לשיחה אינטימית

 ?את זה בזמן אמת
למה לא סירבתם פקודה , יםאם עשיתם דברים כל כך לא מוסרי

משלמים , מודחים מהיחידה, נשפטים, הייתם מסרבים? בזמן אמת
כך עושים אנשים שמצפונם . וחיים בשלום עם מצפונכם, מחיר

  .מייסר אותם באמת
. היא מגוחכת ולא רלוונטית... ההשוואה למשטרים טוטליטאריים

 אלא, המטרה היא לא חדירה למחשבותיהם של אזרחים תמימים
  .מניעת טרור ורצח חפים מפשע

ככל הנראה אני כועסת עליכם יותר משאנשי ימין כועסים 
אבל , לא הזקתם למדינה, יף שלכםיבאקט האנוכי והמתייפ... עליכם

בניצול , באוסף קלישאות רדודות וילדותיות. הזקתם לשמאל הציוני
, ביריקה לבאר ששתיתם ממנה ועוד תשתו ממנה כל חייכם, ל"צה

  . הסגתם אותנו עוד קצת לאחור–ות אין קץ ביהיר

 

  
  

  "הבנו שאי אפשר לשנות את המערכת מבפנים"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אבל לגבי הפלסטינים בשטחים .  הגנות משפטיות יש להם-כשמדינה מרגלת על האזרחים שלה "

 "זו הדרך"- בראיון ל,  של חיל מודיעין8200מחותמי מכתב הסרבנים של יחידת ',  נ●" ל פרוץו הכ–

 )קטעים מפוסט(



   6/בעולם 

  

  :"הומניטה"בפסטיבל הצרפתית ל המפלגה הקומוניסטית "מזכ
  

  שמאליתדרושה חלופה  –הולנד נכשל פרנסואה 
  

נדמה לי ? איך ניתן ללמוד על הצלחה של אירוע פוליטי    
". ?כמה השתתפו" היא ,שהשאלה הראשונה שתמיד שואלים

 פסטיבלה,  מדד להצלחהואתתפים הם מספר המשא, ובכן
השנה היה " הומניטה"קומוניסטי יומי התון העיהשנתי של ה

 14-12(התקיים באחרונה שפסטיבל ב. מוצלח במיוחד
 תשלוש. איש אלף 600-כהשתתפו , ליד פאריס )בספטמבר

, שולחנות עגולים, הרצאות, גדושים דיונים הפסטיבל היו ימי
כי בצרפת (ושתיית יין ... מופעים, קונצרטים, הפגנות
  ).עסקינן

חוזות ותאי המפלגה ברחבי המדינה הקימו מאות מ    
תאי המפלגה בשדה הביתנים של בלטו ביניהם  .ביתנים

עוד ". רנו"ובמפעלי הרכב " אורלי"הבינלאומי התעופה 
 ,ם וביתנים של מפלגות קומוניסטיותהוקמו עשרות דוכני

הרשות כולל דוכן של (ומדינות תנועות לשחרור לאומי 
, קובה, סיןהגדולים שהעמידו בלטו הדוכנים . )הפלסטינית

  .ונצואלה ובוליביה, וייטנאם
 מפלגות קומוניסטיות 82נציגי השתתפו בפסטיבל     

  העם    מפלגת    ,י"מק   ביניהןו            , העולם   מרחבי  ופועליות
  

        
        

         במרכז במרכז במרכז במרכזפלסטיניםפלסטיניםפלסטיניםפלסטיניםההההסולידריות עם סולידריות עם סולידריות עם סולידריות עם 
  
  
  

 .הסולידריות עם העם הפלסטיני עמדה במרכז הפסטיבל    
 עשרות בהשתתפותנערך מופע ) 13.9(בליל הפסטיבל השני 

עם ב בתמיכה )םייים ואירופיערב, םיצרפתי(הרכבים 
עצמאית בצד מאבקו להקמת מדינה פלסטינית בהפלסטיני ו

פסטיבל "- או ה,"פסטיבל-מיני"בתחילת ה. ישראלמדינת 
, "הומניטה " העיתוןרךעועלה על הבמה , "שבתוך הפסטיבל

 יחד עם שתי ,פטריק לייריקפטריק לייריקפטריק לייריקפטריק לייריק האירופי חבר הפרלמנט
ו של המנהיג בת זוג, א ברגותיא ברגותיא ברגותיא ברגותיוווופדופדופדופדוד "עו: אורחות כבוד

, דווא חאדרדווא חאדרדווא חאדרדווא חאדרופופופופ ,הפלסטיני הכלוא בישראל מרואן ברגותי
   .  מפלגת העם הפלסטיניחברת הלשכה הפוליטית של

המלחמה האחרונה בעזה  גביכאשר ברגותי נשאלה ל    
אין אישה "כי יתונאים  לעהשיבה ,התא גביההמחיר ש גביול

. שבנה או בעלה נמצאים בכלאכפלסטינית שלא כואב לה 
מנהיג , שיהיה ברור שבעלי הוא מנהיג פוליטי – לגבי מרואן

אנחנו לא מתרגשים שישראל  .בעל ראייה כוללת ואמיתית
 מרואן הגן על. 'איש עם דם על הידיים'-מגדירה אותו כ

 והוביל ,ני העמיםהשלום כשראה בו הזדמנות להיטיב עם ש
     ".שישראל מפנה גב לשלום את האינתיפאדה כשראה

שהסתיים בשעות , השתתפו באירוע אלף 40-ככי מעריכים 
מאבק העם הפלסטיני עמד גם במרכז . הלילה המאוחרות

בה צמרת המפלגה ו, נעילת הפסטיבל לש המסורתית עצרתה
הקומוניסטית נפגשת עם רבבות הפעילים והאוהדים 

  המפלגהל"מזכבנאום הנעילה הדגיש . הגודשים את המגרש
 , כי מפלגתו תתמיד בסולידריות עם הפלסטיניםפייר לורןפייר לורןפייר לורןפייר לורן

כל האסירים של  של ברגותי וםובייחוד בקמפיין לשחרור
לורן קרא להחרים את תוצרת . והעצירים הפלסטינים

ולא להסתפק בצעד  ",תנחלויות ברחבי אירופה ובארצוהה
  ".  סמלי כגון סימון מקור התוצרת

 המפלגה, המפלגה הקומוניסטית העיראקית, הפלסטיני
הקומוניסטית של כורדיסטאן ומפלגת העובדים הכורדית 

)PKK.(  צרפתיות והתנועות הפועלות השמאל המפלגות גם
    לוקלוקלוקלוק שמאל שללגת הכגון מפ –" חזית השמאל"במסגרת 
  הקימו – ת של העובדיםהמפלגה הקומוניסטיו מלנשוןמלנשוןמלנשוןמלנשון

אל שאינם חלק השתתפו אפילו ארגוני שמ. ביתנים גדולים
  . כאלה שעוינים אותהואף, מחזית השמאל

קיימת תמימות דעים בין כל  ,למרות הפילוגים והוויכוחים    
הן :  השמאלמרכיבי

בקרב כוחות שהיו או 
הינם בקואליציה 

שות פרנסואה ברא
דוגמת חלקים (הולנד 

מהמפלגה 
, הסוציאליסטית

ומפלגת הירוקים 
, )שפרשה מהממשלה

אלה הן בקרב 
דוגמת (שבאופוזיציה 

-המפלגות שהן חלק מ
 הןו, ")חזית השמאל"

שלא עברו אלה בקרב 
 כגון, את אחוז החסימה

-המפלגה האנטי –
. קפיטליסטית החדשה

 כי ים מסכימםכול
הממשלה פונה 

  . ימיןבהתמדה לאך גה בהדר
  
  

זהו ימין המשרת את האינטרסים הגלובליים של "    
 את – ובמישור המקומי ,האימפריאליזם האמריקאי

, התעשיינים, האינטרסים של בעלי ההון הגדולים
באחד  םחבר ועד עובדי" זו הדרך"-לאמר , "המעסיקיםו

חרף הפיצול  ",לדבריו. "ו'זיפ"יצרנית המכוניות מפעלי מ
המתנגדים נדמה שבפסטיבל נפגשו כל הכוחות , קייםה

מחברי הפרלמנט  – ליברלית-לממשלה הסוציאל
שמאל ב הדרך הירוקים וכל', זועמים'-הסוציאליסטים ה

אבל האתגר האמיתי הוא . פרלמנטארי-החוץרי ואהפרלמנט
בשכונות נשמעים קולות של אכזבה . לכבוש את הרחוב

 והסכנה היא ,נכזבוחותיו הבט. הולנדמדיניותו של עמוקה מ
', החזית הלאומית'התחזקות הימין הקיצוני בדמותה של 

  ". גוברת בקרב העובדים ותושבי השכונותהמלווה באדישות 
  
  

: ברקע כל הדיונים בפסטיבלהשאלה שריחפה זו ,     ואומנם
 ,"שמאל"-איך להיאבק בממשלה המגדירה את עצמה כ

 –הולנד נכשל סואה פרנ. "מבלי לחזק את הימין הקיצוני
ל "הכריז מזכ, "צריך אופציה שמאלית עקבית ונחושה

 באירוע הנעילה ההמוני ,המפלגה הקומוניסטית פייר לורן
 השמאל בצרפת יהפוךהיא איך  ,עתההשאלה . של הפסטיבל

  .ית להמוניתאת האופציה השמאל
  
  

        דדדד""""אאאא



  

 7/תרבות 
 

  

הקולנוע ותעמולת 
  ההפחדה הממשלתית

  
, ממרחק הזמן

מולה נראית התע
של עידן המלחמה 

   הקרה מגוחכת
  

        עודד גולדרייךעודד גולדרייךעודד גולדרייךעודד גולדרייךמאת 
  

במועדון הגדה השמאלית     
הסרט ) 18.9(הוקרן 

   "Double Take"התיעודי
הקדימה דברים ). 2009(יוהן גרימונפרה יוהן גרימונפרה יוהן גרימונפרה יוהן גרימונפרה של הבמאי הבלגי 

. "פיתום"צאת הספרים המייסדת של הו, אסתר דותןאסתר דותןאסתר דותןאסתר דותןלסרט 
הסרט הוא מסה קולנועית יוצאת דופן על  כי, דותן ציינה

  . אודות ההפחדה שמנהלת הממשלה
  

 הוא החרפת  "Double Take"המוקד הפוליטי של    
המלחמה הקרה בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות 

 כולל צילומי ארכיון של שיגור הספוטניק הסרט .שיםיהש
, )1959(צוב 'בין ניקסון לחרוש " המטבחויכוח"של , )1957(

ושל משבר הטילים , )1961(של הפלישה למפרץ החזירים 
גרימונפרה מקשר בין תעמולת ההפחדה ). 1962(של קובה 

אשר נוהלה , של הממשל האמריקאי סביב אירועים אלה
לבין סרטי האימה של , הברית בעיקר בטלוויזיה-בארצות

  . שנוצרו באותה תקופה, קוק'היצ
  

קטעי הארכיון הפוליטיים נשזרים במהלך הסרט בקטעים     
, בה הוא הציג סרטים קצרים, קוק'מסדרת הטלוויזיה של היצ

ובקטעי פרסומות מסחריות שליוו את , שאת חלקם ביים
שני . קוק'דברי הקדמה אירוניים של היצבהסדרה וזכו 

הרצפים האלה נשזרים בסיפור מסגרת על אודות פגישה 
שקיומו זכה בפרסום לאחר (קוק עם כפילו 'ינת של היצמדומי

סיפור המסגרת עצמו מבוסס על סיפורו ). קוק'מותו של היצ
 באוגוסט 25"של הסופר הארגנטיני חורחה לואיס בורחס 

  .ועל ראיונות קצרים עם אותו כפיל, "1983
  

אסתר דותן הצביעה בדבריה על יחסי הגומלין בין     
יחסים אלה . ן ההפחדה הקולנועיתההפחדה הפוליטית לבי

התבטאו לא רק במישור הטכני של מעבר טכניקות הצגה 
אלא בהבניה של שדה אחד על פי , משדה אחד למשנהו

הקולנוע אמור לשקף את : ההיגיון של השדה השני
אבל במהלך הזמן מעצבת תעשיית הסרטים , המציאות

יית וזאת בדרך של הבנ, לקולנוע ולטלוויזיה את המציאות
אשר , למהלך זה יש הדים בסיפור המסגרת. המציאות כסרט

קוק 'דמותו של היצ: מטשטש את הגבול בין דמיון למציאות
.  מתייחסת לעצמה כדמות בסיפור,שבסיפור המסגרת

טשטוש הגבולות בין הפוליטיקה לקולנוע מגיע לשיאו 
במעבר של כוכבי קולנוע כגון רונלד רייגן לפוליטיקה 

בחומר קולנועי לצורך טיעונים   עושיםובשימוש שהם
 אזכורים של רייגן הפוליטיקאי ,למשל, ראו(פוליטיים 

  ).  לסרטים בהם כיכב רייגן השחקן

 הרי, קדם ימי מאז השלטונות את שימש שהפחד למרות    
 מהשלטונות פחד בעיקר זה היה מודרני- הפרה שבעידן

 למרות אך, עתיק אמנם" קסנופוביה "המושג. עצמם
 שמשמעותו נראה, "מזרים פחד "הוא המילולי שתרגומו

" אחרים "או/ו מזרים רתיעה או/ו שנאה כלל בדרך הייתה
 מודרנית המצאה, לפיכך, הוא מזרים הפחד. מהם פחד ולא

, השלטונות בידי האוכלוסייה של מכוונת בהפחדה ושורשה
 משום וזאת, ולפעולותיו לשלטון לגיטימציה לייצר שמטרתה

  . המודרני בעידן יותר בעייתית שלטונית לגיטימציה שהשגת
 יעילים תקשורת אמצעי מחייבת האוכלוסייה הפחדת    

 המתאים המדיום היא הטלוויזיה זה ובהקשר, וחודרניים
 תעשיית של החקירה במיקוד רב הגיון יש, לפיכך. לכך ביותר

 הזאת ההפחדה של העיצוב בתקופת השלטונית ההפחדה
 הסרטהדיון של  במוקד שהיא תקופה, זיוניהטלווי במדיום

"Double Take" .  
 המלחמה בעידן שנוהלה ההפחדה תעמולת, הזמן ממרחק    

 הניצבות הפוליטיות הבעיות אחת. מגוחכת נראית הקרה
, האחד והשיח ערוצית-הרב הטלוויזיה בעידן, היום בפנינו

 ההפחדה תעמולת של והגיחוך המופרכות את לחשוף היא
-ההון של כוחו יסוד היא שלה שהאפקטיביות, יתהנוכח
  .ימינו של שלטון

  

לא זו תזכורת לכך ש
 "ארץ ללא עם"הייתה 

  
        דן יהבדן יהבדן יהבדן יהבמאת 

  
ישראל במקורות ערביים -ארץ"). עורך ומתרגם(אורי טל 

יד : ירושלים. "אסופת תרגומים): 1517 -634(מימי הביניים 
 .2014,  עמודים571, צבי-יצחק בן

  
 והגיאוגרפיה המתארים את ארץ רי ההיסטוריהמרבית ספ    

, נכתבים בארץ בידי חוקרים יהודים, בישראל בימי הביניים
, מטרתם. ונוטים לרוב להשקפה אתנוצנטרית וסובייקטיבית

אשר , את התנועה הציונית" יכשירו"היא לנסח מחקרים אשר 
יישוב "וליצור יש מאין , "הארץ הריקה"את " לגאול"באה 
ים יהאטלסים ההיסטור". היישוב הישן"יף את שיחל" חדש

 ומשם מבצעים ,מתמקדים בתקופת המקרא ובימי בית שני
התיאורי " הריק"את . 20- וה19- הותאל המא" קפיצת דרך"

  .  בקלותים זמינםשאינ, הביניים-ימיממקורות יש למלא ב
האסופה הנוכחית מציגה לקט מרשים של ספרי גיאוגרפיה     

המציגים מרחב , ישראל ומרחבה- ארץוהיסטוריה של 
- ועד המאה ה7-מהמאה ה, תתרבותי וכלכלי מפותח יחסי

-בספר הנוכחי מובאים תרגומים משל יצירותיהם של אל .16
 .דין-יר א'ומוג, וסרו'ח, מוקאדסי-אל, קלקשנדי-אל, אדריסי

ערים , מתוך סקירות האסופה ניתן ללמוד על ישובים רבים
תיאורים לרוב משבחים את האקלים ה.  בחיתוליהם,ככפרים

את האוכלוסייה שיש בה רופאים , קיון הרחובותיאת נ, הנוח
  . ומומחים לרוב

, ביופיו הספרותי היא לא רק חשיבותו של הספר    
נדבך בכך שהוא מוסיף  גם לאא, באסתטיקה ובעושר שפתו

יכוח על דמותה הפיסית והאנושית של הארץ וולנוסף 
  .בתקופה הנידונה



    במאבק
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נקטו ארגוני עובדים שונים עיצומים בשבועות האחרונים     
אבי , ר ההסתדרות"יו. תמיכה במאבק עובדי דואר ישראלב

מדובר , לדבריו". זו רק ההתחלה"הזהיר כי , ניסנקורן
, עובדי קבלןב החלפת עובדים קבועיםבמאבק עקרוני נגד 

 לקיים שביתה  ההסתדרותבכוונת –ואם בעיה זו לא תיפתר 
ניסנקורן בכנס ועדי עובדים את הדברים אמר .  במשקכללית

  ).18.9(אביב -ההסתדרות בתלשנערך בבית 
 ננקטו מספר צעדי השביתה בדואר החריפה ו,במקביל    

עובדי : סולידריות בידי עובדים במקומות עבודה אחרים
גוריון - את נמל התעופה בןתו יבהשופה רשות שדות התע

עובדי הרשות לאכיפה ולגבייה ; )17.9(במשך שלוש שעות 
לא ניתנו שירותי . וכך גם עובדי לשכות הבריאות, שבתו

טיפול במערך הוהתקיימה שביתה , דואר במשרדי הממשלה
 והרשויות המשטרה, קנסות של מערכת בתי המשפטב

   .המקומיות
אביב וביפו קיימו משמרת תמיכה -ש בתל"    סניפי חד

מול סניף , )21.9(הדואר וחלוקת חומרי הסברה ללקוחות 
הפרטה היא אסון לא רק . "אביב-הדואר המרכזי בתל

 אלא גם לציבור הרחב שזכאי לשירותים ,ות/לעובדים
הפרטת הדואר תוביל לא רק לפגיעה . חברתיים איכותיים

, ת הסניפיםשדות והעובדים אלא גם לצמצום בפריבעוב
, "בשעות הפעילות ובאיכות השירות הניתן היום לציבור

 .ש"נכתב בכרוז שחילקו פעילי חד

   
ש חילקו כרוז בירושלים "פעילי חד

  על שיטות הסחיטה של הצבא
שהשתתפו בשבוע , ש"ורוד של חד-     פעילי פורום אדום

חילקו מאות , )18.9(שעבר במצעד הגאווה בירושלים 
 של 8200 עדויות של סרבנים מיחידה וכרוז ובעותקים של 

שיטות הסחיטה שמפעיל הצבא את  םהחושפי, חיל המודיעין
  .כלפי הומואים פלסטינים

אז זה ', עסיסי'בבסיס אמרו לנו שאם אנחנו מגלים פרט "    
, נטיות מיניות, למשל מצב כלכלי קשה. משהו שחשוב לתעד

או טיפולים רפואיים , מחלה קשה שלהם או של בן משפחתם
בקורס ההכשרה לקראת השירות בתפקיד ... שהם צריכים

, "בערבית' הומו'-ממש לומדים ומשננים מילים שונות ל
אם אתה הומוסקסואל שמכיר מישהו ". נכתב בעדויות
  . " ישראל תהפוך את החיים שלך לאומללים–שמכיר מבוקש 

ש מוקיע את השימוש הציני של "ורוד של חד- פורום אדום    
טרות שבינן לבין ביטחון אין שנעשה למ, הצבא בהומופוביה

   .חוקית-מוסרית ובלתי-זו פרקטיקה בלתי. דבר וחצי דבר
  

באוהל השלום של פורום  סיכום אירוע
  פלסטיני- המשפחות השכולות הישראלי

,     מאות ישראלים ופלסטינים ניהלו שיח פתוח במעגלים
-באירוע סיכום שארגן פורום המשפחות השכולות הישראלי

שנקבע ליום השלום , האירוע). 20.9(ש "פלסטיני במוצ
במהלכם פעל ברחבת ,  ימים רצופים70סיכם , הבינלאומי

לפי החלטת . פלסטיני- הסינמטק אוהל השלום הישראלי
  .בלבד' הפעילות תימשך להבא באותו מקום בימי א, הפורום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מועדון הגדה השמאלית

  אביב - תל, 70אחד העם 
  
  
  
  
  

  

  קורסהחלה ההרשמה ל

  
  
  
  
  

  ערבית מדוברת למתחילים
  
  

  20:30 – 19:00בין השעות ', ג בימישיתקיים 

   באוקטובר21-וייפתח ב
  
  
  
  
  
  
  

   aravit.hagada@gmail.com: פרטים והרשמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , לוםללא תש, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מתייצבים לצד מאבק עובדי הדואר


