
  

שיזםאהפ מולמתנדבים 
  

אינה לויתן, מתנדבת ישראלית בבריגדה בנובורוסיה (אוקראינה 
  מיוחד ל"זו הדרך" –המזרחית) בסיפור אישי מקו החזית 

  

ואני כותבת אליכם מהחזית  שמי אינה לויתן    
  .ימים כמהלפני  באוקראינה, אליה חזרתי

כדי שתחושו בתנאים שלנו אומר, שאנו מופצצים     
  כאן יום וליל.

, בריגדה של מתנדבים ו"אקד-הצטרפתי ל    
 מונה הבריגדה ,נכון לעכשיו קומוניסטים, לפני כשנה.

  איש.  500-כ
אינה נו מטרת    

נגד  לפעול
נגד ינה או אאוקר

אזרחיה, אלא 
נגד להילחם 

-, פרופאשיסטים
 ליגרכיםווא נאצים

כדי לסייע 
  .לאזרחים

    באוקראינה    
מתרבה מספר 

-הפעילים הפרו
נאצים. הם 
מברכים במועל יד 
נאצי. צלב קרס 

על דגליהם,  מופיע
לבושם על 

הם  ובקעקועיהם.
של צבא אוקראינה אזרחים וגם חיילים  מענים ורוצחים

  . תיהםעודלם  שותפי ינםר אאש
ר שא ,14-השסיפרה לי על בתה  בת  םפגשתי א    

התעללה ולאחר מכן אנסה אותה נאצים -ניאו תקבוצ
  ת עץ. תיבלהוריה ב ה. גופתה נשלחבה עד מוות

. נאצים-ניאו בידי שביהבעצמי ראיתי איש שחזר מ    
על גופו קעקעו צלבי קרס. אנו ו אברים בגופוהם חתכו 

, המתרחשות שוב ושוב לוחמים נגד הזוועות האלה
  .ופוגעות באזרחים

, במערב לא מדברים על ההתעללויות והרצח באוקראינה    
  .מול העיניים שלנונעשים  הפשעיםאך  .קיימים ינםכאילו א

  אני פשוט שותקת.  -ינה אמצב היהודים באוקרעל 
שהם רובם מרוסיה או מתנדבי הבריגדה שלנו הגיעו ב    

גם אזרחי מדינות יחד איתם לוחמים ינה. אך אתושבי אוקר
רתים שמחד איתי י    פאשיזם. הרוצים לבער את השונות 

 מתנדבים גם נםישוסרביה, מספרד, ממאיטליה,  מתנדבים
  .מישראל

אנו מתקיימים בזכות     
עזרה הומניטרית 

אזרחי אלינו  ששולחים
ארצות שונות, בעיקר 

חברי רוסיה ואזרחי 
מפלגה הקומוניסטית ה

העזרה כוללת ברוסיה. 
  סיגריות. ו, בגדים מזון

 .תנאים -חיים בתתאנו     
וגם  מאתנו, אבל כל אחד

שדווקא עכשיו  אני, חש
כי הוא עושה  ,הוא חי

משהו למען עקרון 
. החופש, למען האנשים

וגם האנשים מכירים 
תודה. הם זוכרים לטוב 
את הזמנים הסובייטיים, 

  לא הייתה שנאת אחים. כאשר
כתבי לקו החזית, אלינו,  ואחרונים הגיעהבחודשים     

טלוויזיה ועיתונות ממדינות אירופה, אשר התחילו להבין 
כתבת לאחרונה  אותי ראיינהסוף סוף מה באמת מתרחש פה. 

   משוודיה.
    לפאשיסטים.שנאה תהומית  השכישראלית, אני אישית ח    

 מה קורהכולם יבינו כאשר מקווה שיגיע הזמן, אני 
 ,נצחונאני מקווה ומאמינה שנצליח  אמת.באוקראינה ב

 למען העם. - ארץ חדשה הבננו

 2015 אוגוסטב  12,   31גליון 



  

 2/ תגובות

        

        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  טובת הצרכן לנגד עיניה
כדי שחברות  30%-"צריך לאפשר גביית ריבית גבוהה מ
  השוק האפור יוכלו להמשיך להתקיים".

  בדיון בוועדת הכלכלה, ,הליכוד(ח"כ נאוה בוקר, 

  )17.7רקר", דה מ" 

  

  הגדרה חדשה לגזענות - "צו אלוקי" 
דיון בעקבות הפרסומים ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה "

אינה מוכרת דירות לערבים במעלות.  'גליל מגורים'כי חברת 
ריץ' (הבית היהודי) במהלך הדיון עורר ח"כ בצלאל סמוט

מי שרוצה לשמור '. 'לא מוכר בית לערבים'סערה כשאמר: 
די ומתנגד לנישואי תערובת אינו גזען. מי על העם היהו

חיים יהודי ללא שרוצה לאפשר ליהודים לשמור על אורח 
מי שמקופח הם היהודים שלא ', אמר. 'ם הוא לא גזעןיגוי

מקבלים מגרשים בחינם בנגב. הגיע הזמן להפסיק את זעקות 
אני '. הוא הוסיף: 'וזאק הנגזל. אני נאמן לצו האלוקיהק

 .'ליהודים ולא מוכר בית לערביםמעדיף פרנסה 

  )15.7"וואלה", (ידיעה שפורסמה באתר

  

  מלחמה ללא הפסקה
כי סביבנו יש לא מעט , לחמת העצמאות שלנו לא תמהמ"

  ."גורמים השואפים לפגוע בנו ולשבש את חיינו
  )21.7(שר הביטחון משה יעלון, מתוך הודעה לעיתונות, 

  

  פניםבבוז'י: גנרל מבחוץ אבל מתנחל מ
[לפנות  עולה השאלה אם מבחינה ביטחונית הייתה טעות"

אין לי שום רצון ... ? היא אכן הייתה טעותאת רצועת עזה]
לליבי מאוד. הדילמה קיימת  לפנות חבלי ארץ, הם יקרים

  ."איתנו כבר שנים
  ,יצחק הרצוג מחנה הציוני,ה(דבריו של יו"ר 

  )22.7להתנתקות,  ורבכנס קטיף לציון עש
  

  וחובהאמת 
המצבה החלופית שהניחה משפחתו של סמל ראשון לי מט "

 . על המצבההיום מקברוהוסרה  שנהרג במבצע צוק איתן
יליק נהרג במשמרת של ראש הממשלה בנימין ל'נכתב 

  '".נתניהו ביבי ושר הביטחון משהבוגי יעלון
  )24.7(ידיעה שפורסמה באתר "וואלה", 

  אמתחובת ה
ה, משה יעלון, הוא בן אדם בקרי 14גילינו שהבוק מקומה "

  באים  הם  המתים.   על גיבורים   האלה האנשים   כל... אטום

  
  

  
ומבצעים פעולות שרק מדינות חשוכות עושות. זה אגו 

להתבייש  הם צריכים... מנופח שלאנשים כמו נתניהו ויעלון
נתניהו ויעלון, הם כמו גנבים בלילה. גועל נפש של 

  ".התנהגות
  יתן", א וסמדר מט, הוריו של סמ"ר לי מט שנפל ב"צוק(מוטי 

 )26.7, 10בתכנית "אורלי וגיא", ערוץ 
  

  ארה"ב: הפתעה משמאל
סוציאליסט מוצהר קורא עכשיו תיגר על הילרי קלינטון "

בבחירות המקדימות שלהמפלגה הדמוקרטית לנשיאות. 
להגיע  לגבור עליה, או - הדעת נותנת שאין לו כל סיכוי 

אבל מסע הבחירות שלו התפתח לממדים לא  -ות לנשיא
הקוריוז החזוי. טכנית הוא אפילו אינו  צפויים, הרבה יותר מן

שנולד וגדל , 73 דמוקרט. שמו ברני סאנדרס, יהודי בן
 בברוקלין, ניו יורק, ומכהן זה שמונה שנים כסנאטור מטעם

דינת ורמונט הזעירה, בצפון מזרח ארה"ב בואך קנדה. הוא מ
 , אם כי לצורך שיבוץ בוועדות הואכעצמאי נבחר לסנאט

  ."חובש את הספסלים הדמוקרטיים
  )24.7(הפרשן יואב קרני, "גלובס", 

  

  איראן, איראן תרדוף
זה מראה על בעיה מאוד גדולה בתקשורת הישראלית. הרי "

של מדינה דיקטטורית, ובכל זאת  לא מדובר כאן בתקשורת
הופך  כל ח"כ זוטר פתאוםהקול האחר לא נשמע. מנגד, 

  ".למומחה לגרעין ומסביר כמה ההסכם גרוע
  (חתן פרס ישראל לביטחון, פרופ' ואלוף במיל' יצחק בן ישראל, 

  ,המכהן כיו"ר סוכנות החלל הישראלית

  )24.7אתר "אל מוניטור", 
  

  פשיסט נחשףכשהמחנה הלאומי מתעצבן 
העליון. על בית המשפט  9-די [דחפור] "צריך להרים כף

הגיע הזמן להעמיד את השופטת על מקומה ולהראות לה מי 
  הריבון".

  )29.7(ח"כ מוטי יוגב מהבית היהודי, הודעה לעיתונות, 
  

  לוליינות משפטית בשירות הכיבוש
נו חיים תחת שלטון חוק ועלינו לקבל את פסק הדין ועמו "א

 ,הבתים בבית אל יהרסו וייבנו מיד לאחר מכן. את רוע הגזרה
מאבדים תקווה וממשיכים לבנות,  לא –זוהי הדרך היהודית 

טחון ולראש הממשלה ילשר הב אני קוראת. לבנות ולבנות
 לקיים את הבטחותיהם לבוחרים ולמען המתקת הגלולה

  ".להתחיל ולבנות כבר היום, בלי תירוצים
  )29.7גלי צה"ל,  ,(שרת המשפטים איילת שקד

  

  מיליוניםווה עצה טובה שעופר עיני: 
ר החב [יו"ר ההסתדרות לשעבר] לפני מספר שעות נצפה"

האם במגדל דיסקונט.  16-במסדרונות הקומה העופר עיני 
תן נעצות שהבעקבות השכר  תלושאת  הוא בא לאסוף

חדשה עצה האם הוא בא לתת או  2015יולי בלהנהלה 
המצב בבנק מבטא ... ?עבודה להנהלת הבנק בעניין סכסוך

ניסיונות של הנהלת  עבודה לא תקינה, שעיקרה מערכת יחסי
לעיתים  ,צדדית בריונית, תוך ניצול ציני-הבנק להתנהלות חד

אף מדאיג, את האחריות שמגלה נציגות העובדים תוך מטרה 
  ".עבודה טובים לשמור על יחסי

  (חוזר לעובדי בנק דיסקונט ששלח בדוא"ל  

 )28.7סכסוך עבודה,  שהכריזועד הו
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 ' לא רואים את היער מרוב 'רפורמות
  תקציב הצעת בנתה הימין ממשלת

 ליברלית-ניאוה הכלכלית והחברתית המדיניות את ההולמת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אפרים דוידי מאת

  
 6-בהממשלה אישרה ארוך של דיונים, תום לילה ב

ם התכנית הכלכלית לשניאת את תקציב המדינה ו באוגוסט
שרים ונמנע אחד, שר  20 ברוב גדול של 2016-ו 2015

עם זאת, התקציב יצטרך לון. ) יע"בוגי"הביטחון משה (
 .עדיין לעבור את אישור הכנסת עד סוף חודש נובמבר

, מיליארד שקל 330-כהוא  2015 התקציב לשנתהיקף 
על פי הממשלה נרשם . שקלמיליארד 343 - 2016ולשנת 

-ל 2014ה בין השנים בתקציב המדינ 7.2%של ריאלי גידול 
 2.9%על  2015-2016בשנים ד הגירעון יעמוד , ויע2016

עקרונות התקציב " בהודעת הממשלה נמסר כי מהתוצר.
מתבססים על חלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים, טיפול 

  ".הדיור והפחתת יוקר המחיה במשבר
כי "בתקציב המדינה תוספות  ,עוד הדגישו בהודעה

החברתיים, אשר באים לידי ביטוי  םמשמעותיות למשרדי
הרווחה  ,בהגדלת התקציבים בתחומי החינוך, הבריאות

  ".והביטחון האישי
  

ות בעקב ,עת הדיוניםשהוכנסו בתקציב ב תוספותה
כל שר עם השרים, מסתכמים במיליארדי שקלים.  סיכומים

טרם  אך יצא מישיבת הממשלה עם הבטחה ל"תוספת".
 תגיע, שתקציב הביטחוןלכבדה האמיתית וההתוספת סוכמה 

 ועליה יוחלט בחודשים הקרובים. יעלון -שקלים די למיליאר
שהוא מעוניין להפעיל על ראש מפני  נמנע בהצבעה

את בהמשך  הממשלה ושר האוצר לחץ שיבטיח שיקבל
  ם.תוספת המיליארדי

כאמור, כול השרים הכריזו "ניצחתי" בתום הישיבה, אבל 
הקיצוץ הרוחבי להגדיל את ט גם הוחלעצמה באותה ישיבה 

 0.5%של  נוסף קיצוץ להטילו 4%-ל 3%-מ 2016בתקציב 
שלא היה מתוכנן. הקיצוצים קיצוץ –בתקציב השנה 

וביטולי קיצוץ  הרוחביים הללו נועדו לממן תוספות תקציב
בינוי. היקף וה חקלאותהתרבות, הפנים, הבמשרדי החינוך, 

. כל קיצוץ יםארד שקלמילי 1.5-הללו מוערך בכם השינויי
  . יםשקל במשרדים שווה כמיליארד 1%של 

דרך נכנס יוצא מכיס אחד לתשלום התוספות, ש כך שכסף
לכיס  ,בעקבות הקיצוץ הרוחביו ,בסכומים גדולים יותר פלא,

קרי  –ינה קטנה" השני. זאת, בשירות המדיניות של "מד
ציבית מתמדת (פרט להוצאות הצבא תק מדיניות של מצוקה

) הפוגעת ישירות , כמובןיםיהשטחים הפלסטינ כיבושו
  באזרחים. 

ה דחיי ובמסגרת "חוק ההסדרים" הנלווה לתקציב נקבע
צמצום כוח האדם במגזר ו נוספת של חוק יום לימודים ארוך

התחייבות להעסקה ישירה של עובדי קבלן  אין בו .הציבורי
בזכאות לדמי  פגיעהאך יש בהתאם להסכם עם ההסתדרות, 

רוחבי הקיצוץ ה -וחמור מכל  ;אבטלה של צעירים וצעירות
  פרט לביטחון. -שכבר צוין וישפיע על כל המשרדים 

ממשלת  המבטיחשלא כולם קנו את סיפורי "הרפורמות"   
הימין. פעילים חברתיים, למשל, הגיבו ותקפו קשות את 

ת בריאו לתגובות בנושאי הממשלה. בעמוד זה שתי דוגמאות
  .ותחבורה

  

  אין טיפול בבעיות הרפואה הציבורית
  

את (רל"א) תקפו בשבוע שעבר רופאים לזכויות אדם ב    
אין . לדברי הארגון הצעת התקציב שאושרה בממשלה

. מרל"א התייחסות אמיתית לבריאות הציבוריתבתקציב 
באופן שערורייתי נדון מצבה של מערכת הבריאות נמסר כי "

ההסדרים, כאילו לא נדרש  ך חוקהציבורית כפרק בתו
הגידול  .להתמודד עם משבר כרוני זה באופן ממוקד ומעמיק

גורם למשבר גם סימפטום וגם ברפואה הפרטית הוא 
הציבורית. הדרך לפיתרון המשבר פשוטה  במערכת הרפואה

המגזר הפרטי  וחד משמעית: הגדלת המימון והפרדה בין
שמעותיים של לציבורי. באמצעות הכנסת המרכיבים המ

המשלימים אל תוך הביטוח הממלכתי, יועברו  הביטוחים
למימון המערכת  הכספים שהיום הולכים לביטוח המשלים

  . "הציבורית
איסור על בתי החולים הציבוריים  דורשים ברל"א: בנוסף    

פרטית, איסור על קופות החולים להיות  פואהלעסוק בר
עבודת רופאים  לבעלים של בתי חולים פרטיים ואיסור ע

תגמול  קידום של תוך ,במערכת הפרטית והציבורית במקביל
  . )"פולטיימר"הציבורית ( ראוי במערכת

  

 אין טיפול בתחבורה הציבורית הכושלת
 

התחבורה ישראל  שריממה לפני אישור התקציב השיק      
של התחבורה רפורמה מהפכנית במבנה התעריפים ץ "כ"

דקות",  15גיל יעקב, מנכ"ל ". ים"הציבורית במטרופולינ
מסר בשבוע שעבר גון צרכני התחבורה הציבורית, אר

בתחבורה הציבורית במסגרת שההכרזה על הרפורמה 
היא ספין שמטרתו לטשטש התקציב שאושר בממשלה 

  התחבורה הציבורית. קיצוץ בתקציב פיתוחהולהשכיח את 
 הדגיש."ראשית, אין לוח זמנים מסודר לרפורמה", הוא 

נוסף, בשביל היעילות של התוכנית צריך שיהיה חיבור חזק "
הרכבת לאוטובוסים בכל גוש דן. כלומר  מאד בין תחנות

מקום אוטובוס.  שלא משנה מתי תגיע ברכבת, יחכה לך בכל
  ".כרגע זה לא קורה אפילו בתחנות עמוסות

. הצטיידות באוטובוסיםהתייחסות לה חסרכמו כן, "    
מורה לכלול הוזלה בכל הארץ, במיוחד הייתה א הרפורמה

יקרה. הנסיעות הללו  בין הפריפריה למרכז, אבל זה לא
ב מר עדיין ישתלם כלכלית לנסוע ברכיישארו יקרות. כלו

פרטי. הרפורמה תעזור למי שנוסע קבוע בגוש דן, אבל שוב 
        ".בין הפריפריה למרכז וצרים עיוותיםי
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  "הדרך"זו  לשבועון שנים יובל

  אוצר בלום 

  ומאבקיםשל היסטוריה 
    

יצא לאור הגיליון הראשון של  1965באוגוסט  23-ב
מפלגה הקומוניסטית ה השבועון "זו הדרך", ביטאונה של

הישג  - גיליונות  2,500מאז הופיעו עוד  .הישראלית (מק"י)
ראוי לציון של צוות מסור, של כותבים אכפתיים ושל קוראים 

 .נאמנים

העיתון המודפס היחיד בשפה  כיום"זו הדרך" הוא 
-העברית, המבטא את עמדותיו של השמאל העקבי היהודי

אוצר בלום של היסטוריה  הםהערבי. גיליונות "זו הדרך" 
תרבותית, יומן המאבקים הרבים של -פוליטית וחברתית

, של קורבנות האפליה הלאומית והמגדרית ושל העובדים
  השמאל.

המספידים את המילה המודפסת, משוכנעים שזמנה עבר, 
וכי את מקומה תפסו מרחבי המרשתת. "זו הדרך" לא זנח גם 
אופן זה של פרסום, וחומריו מתפרסמים כבר כעשרים שנה 

  . אך המשיך גם להופיע בדפוס, באתר מק"י באינטרנט
היובל, יופיע בתחילת ספטמבר, סמוך לאירוע  לציון

),  8החגיגי שיתקיים בסינמטק ת"א (ר' מודעה בעמוד 
שיכלול מאמרים, רשימות,  ",",",",הדרךהדרךהדרךהדרך"זו "זו "זו "זו     שלשלשלשל    חגיגיחגיגיחגיגיחגיגי    גיליוןגיליוןגיליוןגיליון

  שירים וקטעי פרוזה, וכן איורים של אמנים נודעים.
ההחלטה להתחיל בהוצאתו לאור של "זו הדרך" כשבועון 

והגיע לשיאו  1965-נפלה עקב שבר עמוק שפקד את מק"י ב
בתחילת אוגוסט, עת נערכו במקביל שתי ועידות ארציות: 

ערבי ומנהיגיה היו מאיר - האחת, שהרכב ציריה היה יהודי
היו  ראשיהותופיק טובי, נערכה ביפו; והשנייה, ש וילנר

אביב. היומון "קול -מיקוניס ומשה סנה, נערכה בתלשמואל 
הוציאה לאור עד לפילוג, נותר בשליטת הפלג מק"י העם", ש

 מק"י ביטאוןמציאת פתרון מידי להשני. מצב זה חייב 
  העיתון "אל אתיחאד"). נותר ברשותה בעברית (בערבית 

היה  ת השבועון "זו הדרך"יוזם ההחלטה בדבר הוצא
. בשלב ראשון היו שותפים ן כמזכ"ל מק"י, שכיהמאיר וילנר

הצטרפו במהרה ישראל  אליהם .לו יוסף אלגזי ומרים אלגזי
  פיינברג, הנס לברכט ומשה נוף ברזילי. 

הוטל התפקיד של העורך הראשי של "זו  1965באוקטובר 
הדרך" על יהודה אונגר, והוא מילא אותו במסירות ובחריצות 

לתפקיד העורכת הראשית . 1983עד למותו החטוף באפריל 
ממלא את תפקיד  2011-מונתה אז תמר גוז'נסקי. החל ב
  העורך הראשי ד"ר אפרים דוידי.  

הייתה המבחן הפוליטי המשמעותי  1967מלחמת יוני 
הראשון של "זו הדרך", והוא עמד בו בכבוד. השבועון 
התייצב מהרגע הראשון נגד המלחמה ותבע את נסיגת צה"ל 

בש. זמן קצר לאחר שוך הקרבות, יצאו מכל השטחים שכ
כתבי העיתון לדווח על הכיבוש כפי שהוא נראה בעיני 

של על הכיבוש הנכבשים. בהמשך פורסמו בסדירות רשימות 
עו"ד פליציה לנגר, המשפטנית הישראלית הראשונה שהגנה 
על האוכלוסייה הנכבשת בבתי דין צבאיים, ושל יוסף אלגזי. 

וט הערבי הנאבק לשוויון באה לידי ימין המיעלההתייצבות 
  ליום בהתייחסותו   "זו הדרך"  שנקט בעמדה הלוחמתביטוי 

  
  
  
  

, להריסתו 2000), לאירועי אוקטובר 1976אדמה (מרס ה
ערקיב, ובדיווחים -מוכר אל- החוזרת ונשנית של הכפר הלא

  ממערכות רבות אחרות נגד נישול, הדרה וקיפוח שיטתיים. 
הצנועה של "זו הדרך" דווחו באופן סדיר כתבי המערכת 

על מאבקי עובדים, על שביתות במפעלים ברחבי הארץ, על 
בפרוטרוט את המאבק  , וסקרוהמצב בשכונות ובערי פיתוח

עם הכותבים  .של הפנתרים השחורים כבר מראשיתו
המסורים האלה, שהתרוצצו ברחבי הארץ באוטובוסים, נמנו 

  ס לברכט, מרים אלגזי.ניר, הנ-רנה נוף, נאורה בר
בימינו, כאשר התקשורת הכתובה והאלקטרונית ברובה 

, וכאשר טייקונים ופרסומת עסקית הם מקורות התמסחרה
המימון העיקריים של המילה הכתובה ושל זו המרצדת על 

בולט "זו הדרך" עוד יותר בייחודו כשבועון  –המסכים 
אמיץ מביא לקוראיו ניתוח מעמדי אשר מפלגתי שמאלי, 

נושא את אשר המתחשב במורכבות החברה והפוליטיקה, ו
מסר השלום הצודק והיציב, הצדק החברתי, השוויון, 

  הדמוקרטיה, התרבות המתקדמת והסוציאליזם.
  
  

"ג"ג"ג"גאאאא     

    
  
  
  
  
  

  

  ומעשים גינויים
        

היה נרצח,  דוואבשה עליהפעוט להניח שאם  סביר
והדקירה יום קודם במצעד הגאווה לא הייתה מתרחשת, 

. הגל העכור של התקשורת לטרור זה היה שונה יחסה של
אחר הלך והתפשט, ואיתו גם העיסוק התקשורתי השנאת 

מדובר בהתפתחות חיובית, כי הגיע  ,מצד אחד. באירועים
הראויה לו. מצד שני, הזמן שהטרור היהודי יתקבל בחומרה 

 כלפי פנים,עצוב שכל עוד הטרור היהודי לא מופנה 
  התעלמות ועצימת העיניים עדיין קיימות.אז ה ליהודים,

חשוב גם לדבר על הגינויים. בנט טוען שכולם צריכים 
לעשות חשבון נפש. צריך לשאול אותו במה חטאו הצועדים 
במצעד הגאווה? ואיזה חשבון נפש נדרש מהם? בנט פשוט 

האף שלהם מהבית  רומז, שעצם העובדה שהם מוציאים את
פשע. הוא טועה. רבים גם  יאומפגינים גאווה בזהותם, ה

טענו ששליסל הדוקר הוא חולה נפש. הם טועים. ההאשמה 
גם פוגעת בחולי הנפש, וגם מתעלמת מהנסיבות  אתהז

  ומההסתה שהובילה לרצח. 
מתקבלות לא פחות חמור מכך הוא שוויון הנפש בו 

עלי רציחות של פלסטינים בידי חיילי צה"ל, כמו המקרה של 
צה"ל במחנה חיילי , שמת מירי 17 מחמוד סאפי, בן

לעוד פלסטינים  , בדומההאחרון סהפליטים ג'לזון בחודש מר
 את סאפילא הזכיר  ישבחודשים האחרונים. א רבים שנורו

בעצרות, כי מה שמותר לחייל לובש מדים לעשות, אסור לו 
  אחרי שהוא מוריד אותם. 

 כאשר היד קלה על ההדק בבוקר, היא תהיה קלה גם אחרי
ה, ולא ניסו לשנות חבל שהמפגינים לא הבינו את ז, הצהריים

האווירה הרצחנית שולטת, רק הכתובת את השיטה. בעת ש
הכתובת היא זו שרק כאשר  מצער,נה מדי פעם. משת

רשומה על הדלת שלך, האנשים יוצאים מהבתים ה
  .עולה בלהבותה לא רק בית משפחת דוואבש  .ומתעוררים

    יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.
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  האתגר הוא בניית תנועה עממית רחבה
  

  
(חד"ש)  עם ח"כ דב חנין שיחה

  לסיכום מושב הכנסת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    חד"ש במושב הכנסתחד"ש במושב הכנסתחד"ש במושב הכנסתחד"ש במושב הכנסת    שלשלשלשלהאתגרים המרכזיים האתגרים המרכזיים האתגרים המרכזיים האתגרים המרכזיים     היוהיוהיוהיו    מהמהמהמה
  ????שננעל בשבוע שעברשננעל בשבוע שעברשננעל בשבוע שעברשננעל בשבוע שעבר

אנחנו מתמודדים בעקבות הבחירות  עמה ,הממשלה
האחרונות לכנסת, שנערכו לפני פחות מחצי שנה, היא 

דוגמת  –ממשלת ימין קיצוני, שבה משרדי מפתח 
נמסרו  –שטחים הכבושים להמשפטים, החינוך והאחריות 

לידי הימין הקיצוני ביותר. המשמעות היא, מדיניות של 
העמקת הכיבוש והדיכוי, והתגברות הסכנה של עימות אזורי. 
על רקע זה יש להבין גם את התקיפות האחרונות של חיל 
האוויר הישראלי בסוריה, וכן את מדיניותו של נתניהו ביחס 

  לאיראן. 
בייקטיביים הקשים, הצלחנו למרות התנאים האו אך

בחודשים האחרונים לרשום הצלחות. כך למשל, לקחנו חלק 
במערכה הציבורית נגד מתווה הגז של הממשלה, שנועד 

ששווים  –משאבי הגז הטבעי העניק שליטה ארוכת טווח כל
 נובל אנרג'י הלחבר –שקלים  )אלף מיליארד(טריליון 

צאה לפגרה, בלי לכך שהכנסת י גרוםאמריקאית. הצלחנו לה
נועדה להוביל ר שאשנתנה את אישורה לתכנית של נתניהו, 

לשוד הקופה הציבורית בידי בעלי ההון. המודעות של 
חיבור ה ולכך תרםלקשר בין הון לבין שלטון גדלה,  ציבורה

  שיצרנו בין המאבק בתוך הכנסת לבין המאבק הציבורי.
  

חלפה שנה מאז המלחמה האחרונה בעזה. כיצד חלפה שנה מאז המלחמה האחרונה בעזה. כיצד חלפה שנה מאז המלחמה האחרונה בעזה. כיצד חלפה שנה מאז המלחמה האחרונה בעזה. כיצד 
        נראית העבודה בכנסת נגד הכיבוש ופשעיו? נראית העבודה בכנסת נגד הכיבוש ופשעיו? נראית העבודה בכנסת נגד הכיבוש ופשעיו? נראית העבודה בכנסת נגד הכיבוש ופשעיו? 

ה מרכזית בעבודתנו יהמאבק נגד הכיבוש הוא סוג
הפוליטית והפרלמנטרית. גם בתחום זה נרשם לאחרונה 
הישג, כשהריסתו של הכפר הפלסטיני סוסיא, בדרום הר 

שילוב  הואלכךמה שתרם הפרק, על תיים מחברון, ירדה בינ
  של מאמץ פוליטי עם לחצים בינלאומיים.

בצל הפשע הנורא של שריפתו של  עמדהשבוע האחרון     
, מהכפר דומא בגדה התינוק הפלסטיני עלי דוואבשה

המערבית, שאירע כשנה לאחר שריפתו של הנער מוחמד אבו 
חדיר מירושלים. הממשלה מעמידה פנים שהיא מתמודדת 
עם הטרור הפאשיסטי הזה, הכולל גם פגיעה בכנסיות 
ובמסגדים, ומודיעה שהיא תנהיג מעצרים מינהליים גם כלפי 

הפאשיסטי ימנים כהניסטיים. אולם הדרך לבלום את הטרור 
במרחב הדמוקרטי יותר באמצעות פגיעה קיצונית  ינהא

בהבנה שהטרור הזה נשען  –ובחירויות הדמוקרטיות, אלא 
 הכיבושעל משאבי המדינה, ומחובר באופן עמוק למנגנוני 

וגיבוי של עמותות הימין  מימון לולממסד הימני, כול
  .הקיצוני

 

ושף כי בשנת דו"ח של מרכז "מולד" שפורסם לאחרונה, ח    
סכום מהממשלה קיבלו "ועדי המתנחלים" בשומרון  2012
פעולות הסתה  שבעזרתו מימנומיליון שקל,  760של 

. לכן, אסור לקבל את התפיסה לפיה מדובר יזמוואלימות ש

ות לירק בקבוצות שוליים, שאפשר לטפל בהן באמצעות פע
משטרתית. הטרור הפאשיסטי מחובר לעטיני השלטון ויונק 

 משאביו.מ
 

    איך בולמים הסלמה זו של אלימות הימין?איך בולמים הסלמה זו של אלימות הימין?איך בולמים הסלמה זו של אלימות הימין?איך בולמים הסלמה זו של אלימות הימין?
החולשה הגדולה שלנו, ואת זה אנחנו צריכים להגיד ביושר, 

לא הצלחנו  –היא שמול התגברות הסכנה הפאשיסטית 
בשנה האחרונה לפתח תנועה רחבה ועממית שתתנגד 

  למגמות האלה.
הובלנו הפגנות משמעותיות נגד  2011-2010בשנים 

השתתפו  בהןדמוקרטיים של הממשלה, - החוקים האנטי
אביב. המהלך -עשרות אלפי אנשים שצעדו ברחובות תל

המשולב של פעילות עממית וציבורית יחד עם פעילות 
  ע יוזמות אלה של הימין.ולתקאז הצליח  –פרלמנטרית 

 הכנסת לבדה לא תצליח לבלום את מסגרתפעילות ב
הסכנות. גם התייצבות של האוכלוסייה הערבית לבדה, בלי 
בעלי ברית, לא תוכל למנוע מהימין להוציא לפועל את 

בניית תנועה עממית רחבה של  -תכניותיו. האתגר שלנו הוא  
ות הכיבוש מאבק למען שינוי דמוקרטי ופוליטי, נגד מדיני

מי שיזם, למען שוויון אזרחי ולאואוהמלחמות, נגד סכנת הפ
למיעוט הערבי בישראל, ולמען צדק חברתי ונגד שלטון 

  ההון.
צריכים לשים זו המשימה החשובה ביותר שלנו, ואנחנו 

יות ולהקדיש לה את רוב המאמצים. ואותה בראש סדר העדיפ
ושל  מק"ישצריך להימצא על סדר היום של כל חבר זה נושא 

  כל פעיל מתקדם.
  

- - - - לפני מספר שבועות נבחרת לעמוד בראש ועדתלפני מספר שבועות נבחרת לעמוד בראש ועדתלפני מספר שבועות נבחרת לעמוד בראש ועדתלפני מספר שבועות נבחרת לעמוד בראש ועדת
משנה לענייני תחבורה ציבורית. מה בכוונתך לקדם משנה לענייני תחבורה ציבורית. מה בכוונתך לקדם משנה לענייני תחבורה ציבורית. מה בכוונתך לקדם משנה לענייני תחבורה ציבורית. מה בכוונתך לקדם 

        בנושא זה? בנושא זה? בנושא זה? בנושא זה? 
ת הפקדהישג חיובי של החודשים האחרונים בכנסת הוא 

ידי חברי כנסת של חד"ש: במספר ועדות פרלמנטריות 
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בחרה בחברת 

ואילו ועדת  ;סלימאן לעמוד בראשה- תומא הכנסת עאידה
משנה, שתעסוק בנושא התחבורה -הכלכלה הקימה ועדת

  הציבורית, שאני נבחרתי לעמוד בראשה.
שאלת התחבורה הציבורית היא שאלה מרכזית בחיי 
המוני בני אדם. חיוני להתקדם לקראת הפיכתה לזולה יותר, 

ולה לכזו שיכלנגישה יותר, למהירה יותר, לתדירה יותר, ו
ם לצרכים השונים שקיימים בערים ילהציע פתרונות אמיתי

חשיבות מיוחדת נודעת למתן פתרונות  ובכפרים השונים.
תחבורה ציבורית ביישובים הערביים, שהם היישובים העניים 

 ביותר. 
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מראשי המפלגה  -קרונין  ג'רמי
  הקומוניסטית של דרום אפריקה:

  

'הכרחי להציב תכנית 

כלכלית אלטרנטיבית 

  למשבר היווני'
  

את בשנחאי ) BRICSמדינות הארגון בריקס ( כוחנ יוליבסוף 
, רוסיה, ברזיל-ארגון ה . חברות)NDB( לפיתוח החדש הבנק
 הקמתואודות  על סופית וטיהחל ,אפריקה ודרום סין,הודו
  . ביולי 8-ב שברוסיה אופה בעירשנערך , הןשל השביעי בכנס

 מאהלרשות הבנק  להעביר התחייבו המשתתפות המדינות
. הפקדת ענק זו, אמורה להוות הבאה שנה עד דולר מיליארד
 אלו במדינות כלכלי פיתוח עידודשמטרתן  תאולהלוועתודה 

  . פריפריה הקפיטליסטיתנמצאות בש נוספות ובארצות
שוחח לאחרונה  ,ועל המשבר היווני ,בנק ומגבלותיוהעל 

המשנה למזכ"ל המפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה, 
 . קרוניןעם שליח העיתון הצרפתי "הומניטה"קרונין,  ג'רמי
לשירות הציבורי בממשלת ארצו וחבר שר האחראי כ מכהן

השלטת  תנועה), הANCהנהגת הקונגרס הלאומי האפריקאי (
  בדרום אפריקה מאז מיגור האפרטהייד. 

  

  
בפרטוריה,  1949- נולד ב . הואידוע משוררוקרונין הוא סופר 

  ,לימודיו באוניברסיטת קייפטאון בעת. שירת בחיל היםו
התואר  המחתרתי. את הקומוניסטים הצטרף לתא הסטודנטים

לאחר ששב לארצו, המשיך השני למד בצרפת, בסורבון. 
 ,מפלגה הקומוניסטית שבמחתרתמסגרת הקרונין לפעול ב

 שנות מאסר, אותן ריצה שבעובשל פעילות זו, נעצר ונשפט ל
בכלא פרטוריה. במהלך מאסרו נפטרה  1983עד ו 1976-מ

שכתב  מרי, ממחלה קשה. ספר השירה הראשון-אשתו, אן
  תחת הכותרת "בפנים". ,לאחר שחרורו, 1984-בפורסם 

  

בנק החדש בנק החדש בנק החדש בנק החדש הההההאם האם האם האם     ,,,,פולמוס  בשאלהפולמוס  בשאלהפולמוס  בשאלהפולמוס  בשאלה    מתנהלמתנהלמתנהלמתנהל
        הציע סיוע ליוון?הציע סיוע ליוון?הציע סיוע ליוון?הציע סיוע ליוון?    BRICSBRICSBRICSBRICSארגון ארגון ארגון ארגון ההההם ם ם ם יייילפיתוח שהקלפיתוח שהקלפיתוח שהקלפיתוח שהק

לפני משאל העם שנערך ביוון, הועלתה ההצעה שהבנק     
למדינה  לפיתוח יציע מקורות מימון אלטרנטיבייםהחדש 

 אתלי, יוון לא העלתה הצעה כז. עד כמה שידוע האירופית
סברה שיש לא אחת מהמדינות שהקימו את הבנק לא ואף 

לעשות כך. אין ספק שהמדינות החברות בארגון מוכנות 
כי זה אחד מיעדי הבנק החדש. הבנק הוקם  -לסייע ליוון 

 יםבימכתשבפירוש כדי לאתגר את הסדר הכלכלי העולמי 
חמת העולם המוסדות הבינלאומיים שהוקמו לאחר מל

ם. יחד עם יהשנייה והמונופולים הפיננסיים האימפריאליסטי
כעת מסוגל  ,שזה עתה הוקם ,זאת, אני מטיל ספק האם בנק

  להתמודד לבדו עם אתגרי המשבר היווני.
  

האם יוון יכולה למצוא שותפות, מעבר לגבולות האם יוון יכולה למצוא שותפות, מעבר לגבולות האם יוון יכולה למצוא שותפות, מעבר לגבולות האם יוון יכולה למצוא שותפות, מעבר לגבולות 
אירופה, כדי להימלט מהתכתיבים של האיחוד אירופה, כדי להימלט מהתכתיבים של האיחוד אירופה, כדי להימלט מהתכתיבים של האיחוד אירופה, כדי להימלט מהתכתיבים של האיחוד 

מתמיד שהשליטה קרן מתמיד שהשליטה קרן מתמיד שהשליטה קרן מתמיד שהשליטה קרן האירופי וממדיניות הצנע ההאירופי וממדיניות הצנע ההאירופי וממדיניות הצנע ההאירופי וממדיניות הצנע ה
        ????תתתתהמטבע הבינלאומיהמטבע הבינלאומיהמטבע הבינלאומיהמטבע הבינלאומי

המציאות באיחוד האירופאי היא ביטוי ליחסי הכוחות     
בכלכלה העולמית. ישנם המשקים המרכזיים (בייחוד 
גרמניה), המשקים הפריפריים למחצה (יוון, איטליה) ומשקי 
הפריפריה האירופית (רוב מדינות מזרח אירופה). על מנת 

אלה, הכרחי לקדם את הסולידריות לשנות יחסי כוחות 
קפיטליסטית ולהגן על הריבונות -הבינלאומית האנטי

. לצערנו יש ומדינה הלאומית והדמוקרטית של כל מדינה
דמוקרטים -בייחוד הסוציאל –המחבלים בעמדות אלה 

יתר הכוחות האירופים המגדירים את עצמם יהגרמנים (ו
למפלגה שמאל") המצדדים בתכניות הצנע. גם - "מרכז

אחריות גדולה  PASOK)דמוקרטית היוונית (-הסוציאל
  למשבר.

  

איך רואים "מהדרום" את המשבר הפוקד את איך רואים "מהדרום" את המשבר הפוקד את איך רואים "מהדרום" את המשבר הפוקד את איך רואים "מהדרום" את המשבר הפוקד את 
        החוב?החוב?החוב?החוב?    אירופה ובייחוד את משבראירופה ובייחוד את משבראירופה ובייחוד את משבראירופה ובייחוד את משבר

קודם כל, הכרחי להציב תכנית כלכלית אלטרנטיבית     
למשבר היווני. גם אם כל האופציות למצב הנוכחי נראות 

הוא  ;היא לא תצא מהמשבר -קשות. כי בדרך בה צועדת יוון 
-רק ילך ויעמיק. לדעתנו, היסודות לתכנית הכלכלית הניאו

הם  - ליוון, אינם רק כלכליים כתבה ליברלית הקיצונית שהו
להעניש כל מדינה הסבורה שניתן  חותריםגם פוליטיים: 

ריבונות  לצאת מהמשבר הקפיטליסטי באמצעות מדיניות
י הבוחרים בספרד, ודמוקרטית. זה גם תמרור אזהרה בפנ

או בכל מקום אחר בו  -באיטליה, בפורטוגל ובאירלנד 
זה לדעתי  ם נחושים.יקפיטליסטי-פועלים כוחות אנטי

כאשר  ,נקטה קרן המטבעבה  ,ההסבר לעמדה המפתיעה
  אינה בת קיימא.   ןיוולשהתכנית הכלכלית ו דווחמומחיה 
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מה מדריך: 

   עושים הקיץ
  

  ספר עיון

  ת הפלסטינית רהתקשו

  ובניית אומה
  

ספרה של מרי תותרי עוסק בתפקיד התקשורת הפלסטינית     
תחילת תהליך אוסלו, תוך כדי  מאז בתהליך בניית האומה

עד מהקמת הרשות  - הראשונות התמקדות בשבע השנים
פרוץ האינתיפאדה השנייה. בתקופה זו התחייבה הרשות, 

התקשורתיים, לקדם את תהליך אוסלו ואת  דרך מוסדותיה
פרוץ האינתיפאדה  תהליך בניית האומה הפלסטינית, אך עם

וגייסה את זו מחויבותה ל פנתה עורףהשנייה היא ה
   .ישראל התקשורת למאבק נגד

מציג את מערכות התקשורת שהתפתחו באותה הספר     
את המדיניות התקשורתית המוצהרת של  הוא מנתח .תקופה

התקשורת  הרשות ושל משרד ההסברה ביחס לתפקיד
הממלכתית והפרטית, ואת תפיסת מעצבי התקשורת, 

תפקיד התקשורת בבניית האומה.  הממלכתית והפרטית, את
שימת דגש  ל, תוךכמו כן עוסק הספר במדיניות הרשות בפוע

שינויים שהתפתחו ביחסי הגומלין בין הרשות לבין ב
הפלסטינית במהלך כל תקופת אוסלו, גם לאחר  התקשורת

תפקיד התקשורת  האינתיפאדה השנייה. דרך הבנת
של תהליך בניית האומה  הפלסטינית ניתן להבין את אופיו

 ,ייחודה של התקשורת הפלסטינית במהלך תקופת אוסלו.
בהיותה ד בתקופה שעד פרוץ האינתיפאדה, הוא במיוח

המשלבת בתוכה שלב פה תקו תקשורת בתקופת מעבר,
  .        תעצמאות חלקישל מאבק לשחרור ושלב 

היא בוגרת החוג למדעי המדינה  מרי תותרי ד"ר    
החברה  באוניברסיטת חיפה; מכהנת כראשת החוג למדעי

המחקר שלה הם תחומי אורנים.  מכללה האקדמית לחינוךב
        .ערבים בישראל-ויחסי יהודים התקשורת הערבית

        

  לרכישת הספר בהנחה:

http://www.resling.co.il/book.asp?book_id=813 
  

  

  סרט

  הון אנושי
  

נדל"ן שואף לטפס בסולם המעמדות החברתי, אישה  סוכן    
נערה הולכת בעקבות  ,עשירה חולמת על חיים אחרים

תשוקותיה למרות כל הלחצים שמסביב. ואז, במהלך ליל 
מושלג אחד, מתרחשת תאונה מסתורית. המאורע הזה  חורף

  למעמדות שונים, עומד לסבך שתי משפחות השייכות
משפחות שהקשר ביניהן מתהדק יותר ויותר ככל שהעלילה 

, הידוע בעיקר בזכות האיטלקי פאולו וירזי .מתקדמת
 מותחן מורכב, מסוגנן  הקומדיות השנונות שלו, מגיש דווקא

 

 
 

ים , המועבר דרך שלושה פרקים המשקפואינטליגנטי מאוד
בסרט בו הכל אישי, הכל , נקודות מבט של שלוש דמויות

  הכל פוליטי.  גםמעמדי ו
זכה  .בעידן המשבר הקפיטליסטי אירופהזהו סרט על      

לפני  .בפרס דונטלו לסרט הטוב ביותר באיטליההשנה 
-בסינמטק תל 21:00 באוגוסט, בשעה 15במוצ"ש  ,ההקרנה
  .רדקות) מאת ירון שמי 40-בוא (של כהרצאת מאביב: 

 

 ,בימוי: פאולו וירזי )2013הון אנושי (איטליה/ צרפת 

משחק: ולריה ברוני טדסקי, ולריה גולינו, פבריציו בנטיבוליו, 

  עברית.לדקות, איטלקית, תרגום לאנגלית ו 110; פבריציו גיפוני
  
  

  

  

  
  הסופר הספרדי חסוס קראסקו

  

  ספרות יפה

  תחת כיפת השמים
לאחרונה הופיע בהוצאת עם עובד, בתרגומה המצוין של      

המשוררת טל ניצן, ספר הביכורים של הסופר הספרדי חסוס 
  קראסקו.

בחבל ארץ  .השמיםתחת כיפת עלילת הספר מתרחשת     
שם בספרד, ילד מסתתר מפני רודפיו. רק -צחיח ומדולדל אי

טיפין־טיפין יתגלה לקורא למה ברח ומדוע אינו יכול לצפות 
לעזרה מאיש, אף לא מאביו ומבני משפחתו. הרחק ממקום 
יישוב, תחת שמש מצמיתה, אין מי שיעמוד לצדו פרט 

ך יודע אנושיות מהי ובקי הממעט בדיבור א ,לרועה עזים זקן
אחת מן הנפשות ללא אף  באמנות ההישרדות בלב השממה.

פי יטיוהדבר מצביע על הצביון הארכ הפועלות אין שם,
אליסטי יהקמאי כמעט של הסיפור. עם זאת, מתוך הפירוט הר

הסבלני והמדויק של ההתמודדות עם פגעי הטבע ומשאביו 
עולה סיפור  ,האכזרייםהדלים ועם הרשע האנושי וסוכניו 

           .                                   לב התבגרות הרואי ומפעים
בן הפריפריה הספרדית שקודם  הוא  חסוס קראסקוהסופר     

לכן לא היה מוכר כלל במרכזים התרבותיים במדריד או 
 לכתיבתם של מיגל ֵדליֶּבס משוויםכתיבתו את בברצלונה. 

רת'י האמריקאי מצד אק מקאושל קורמ ,הספרדי מצד אחד
תריסר בשני. הספר עורר התרגשות רבה בספרד, נדפס 

שבעה עיתונים מרכזיים ותורגם ללשונות רבות. מהדורות 
שם, בחרו בו לספר הטוב בספרד, וכן איגוד מוכרי הספרים 

ספרו של לצאת למסכים סרט לפי בקרוב עתיד . 2013לשנת 
   קראסקו.



    במאבק
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, ביניהם . המפגיניםצעדת זעם ) נערכה בת"א8.8"ש (במוצ    

-סמוך לבר, בשדרות רוטשילד התכנסו פעילי חד"ש ובנק"י,
אל  ו, וצעדשני פעילים גאים) 2009-(שם נרצחו ב נוער

את ההפגנה יזמו פעילי  .הליכודמצודת זאב, מטה מפלגת 
 שלום ופעילים של הקהילה הגאה.

 המוקיעות אתרזות וקראו סיסמאות המפגינים נשאו כ    
בכפר דומא ואת רוצח פשע ההצתה הכהניסטים שביצעו את 

מחוץ אל להוציא  הנערה בהפגנת הגאווה בירושלים; תבעו
לפטר את ח"כ בצלאל  ;לחוק את ארגון להב"ה הטרוריסטי

לבטל את כל החוקים  ;סמוטריץ' מתפקידו כסגן יו"ר הכנסת
 .בתים ומחללי בתי התפילהמציתי הולעצור את  ;המפלים

 

 

 
  , צילום: אקטיבסטילסבהפגנהבנק"י  חברות

  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 מושב הוועד המרכזי
 18:00באוגוסט, בשעה  14ביום ו', 

 , חיפה39במועדון "אחווה", שדרות בן גוריון 
  

 על סדר היום:

 מעשי הרצח בירושלים ובכפר דומא והשלכותיהם הפוליטיות -

  בחירת מוסדות הוועד המרכזי -

  

    חד"ש -החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון 

 ישיבת המחלקה לאיגוד מקצועי
 14:00באוגוסט, בשעה  14ביום ו', 

  , חיפה39במועדון "אחווה", שדרות בן גוריון 

    על סדר היום:

 הצטרפות הסיעה להנהגת ההסתדרותהפעילות בעקבות  -

  מאבקי עובדים -

  פעיליםסמינר פעילות ו -

 

  נרצח שני בפשע ההצתה בדומא
בכפר אבי המשפחה שביתה הוצת  ,,,,דוואבשהדוואבשהדוואבשהדוואבשה    סעדסעדסעדסעד                

כתוצאה  ) בבית החולים סורוקה בבאר שבע8.8, מת (דומא
מגופו. סעד היה הנרצח השני. לאחר  80%מהכוויות שכיסו 

שבנו התינוק עלי נשרף למוות בליל ההצתה. רעייתו של 
  אחמד, נאבקים על חייהם.סעד, ריהאם, ובנו בן הארבע, 

דוואבשה אמר בבית החולים לאחר שקיבל את  נאסר     
: "מדינת ישראל צריכה לעצור את הידיעה על מות אחיו סעד

המתנחלים שביצעו את הרצח ולהעמיד אותם לדין. פנינו 
בהיסטוריה,  לשלום, אבל מה שקרה מזכיר ימים אפלים

  ים".מזכיר את מעשי הנאצ

  הכנות להזנה בכפייה של שובת רעב
בסוף השבוע פורסם, כי התביעה הצבאית נערכת להגשת     

בקשה להזנתו בכפייה של העציר המינהלי הפלסטיני 
השובת רעב כבר כחודשיים. עלאן מאושפז  מוחמד עלאן,מוחמד עלאן,מוחמד עלאן,מוחמד עלאן,

  בב"י סורוקה ובשבוע שעבר חלה החמרה במצבו.
חוק ההזנה  מק"י וחד"ש מגנות את הכוונה להפעיל את    

בכפייה ותובעות לשחרר מיד את מוחמד עלאן ממעצרו 
 ובדרך זו להציל את חייו.

  

  יובל להופעתו של "זו הדרך" 
  

  ,2015בספטמבר  4יום ו', ב

  2אביב, רחוב שפרינצק - סינמטק תלב
  

  

  1, באולם 12:00בשעה 

  , ח"כ לשעבר,תמר גוז'נסקידברי פתיחה: 

), 1966( אני אחמד""הקרנת הסרט התיעודי פורץ הדרך 

  הבימאי: אבשלום כ"ץ, המפיק: רם לוי,
  

  חופש העיתונות בין הון לשלטון: שיח-רב
יו"ר הוועדה לקידום  ,(חד"ש) עאידה תומא סלימאןח"כ 

מעמד האישה ולשוויון מגדרי, לשעבר העורכת הראשית של 

  היומון "אל אתיחאד"

  , מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראליתעאדל עמר

  , עיתונאית, "המקום הכי חם בגיהינום"ת פישבייןעינ

  , העורך הראשי של "זו הדרך"אפרים דוידימנחה: ד"ר 
  

   תכנית אמנותית
  מוסיקה חדשה לשירי אלכסנדר פן -גיא לוי 

  פסנתר ושירה - שירה וקונטרבס; טליה אבן צור –מבצעים: גיא לוי 
        

        במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"
        סה חופשיתסה חופשיתסה חופשיתסה חופשיתהכניהכניהכניהכני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 וכיבוש גזענותצעדת זעם בת"א נגד 


