
 

  

  

 התכנית: להרוג כמה ציפורים במכה אחת של הסלמה צבאית
 

  
  

ממשלה נתניהו ומשרתו הנאמן, שר הביטחון ש האר    
יעלון, שלפו מהבוידעם את הטריק הישן של הסלמה 

  מלחמתית בניסיון להרוג כמה ציפורים בטיל אחד.
באוגוסט פתח נתניהו את הטקס, כאשר תזמן סיור  18-ב    

ון והכריז באוזני התקשורת, כי הצבא מוכן בפיקוד הצפ
לכל אתגר, וכי "ברור וגלוי" שאירן כבר מנצלת את 

הסכם בנושא הגרעין להתערבות צבאית סמוך לרמת ה
 21-וב 20-הגולן. בהמשך ישיר לביקור המתוקשר, ב

באוגוסט ירה צה"ל פגזים לעבר כוחות הממשלה בסוריה 
  טילים. וגם שיגר מטוסים של חיל האוויר שירו

כמו בהסלמות קודמות, העילה המידית הייתה נפילת     
ארבע רקטות ברמת הגולן ובגליל העליון. אך התכנית 
שהגו נתניהו ויעלון הייתה מוכנה מראש ורק חיכתה 
לעילה. מוכיחה זאת המקהלה המתוזמרת היטב של דוברי 
הממשלה והצבא ושל פרשנים צבאיים ו"לענייני ערבים". 

מול כל מיקרופון אלו נפילת הרקטות, הודיעו מיד לאחר 
ובכל רשת, כי ברור שאת הרקטות שיגר ארגון פלסטיני 
הפועל בסוריה בפיקודו של קצין איראני, וכי זו הוכחה 

  אזור.על השאיראן מנצלת את הסכם הגרעין להשתלטות 
 התכנית, יש לומר, נתפרה בתפרים גסים: לקראת    

הברית על אישור ההסכם עם -ההצבעה בקונגרס של ארצות
איראן בנושא הגרעין, וכאשר מתברר שלעמדת הנשיא 

נתניהו, המהמר על תבוסת  – רבה אובמה יש דווקא תמיכה
אובמה, יעשה כנראה הכל, כולל הסלמה צבאית, כדי 

  לקושש לצידו עוד סנטור ועוד חבר בית נבחרים.
ת נועדה להביא לנתניהו הלהטת הרוחות המלחמתי    

וה תועלת גם במבחן הקרוב של אישורו בכנסת של מתו
ם. היסטריה הכניעה לטייקוני הגז האמריקאים והישראלי

צבאית, החייאה של אירן כאויב האולטימטיבי האורב 
כל אלה נועדו גם להסיח את דעת הקהל וגם  –בסוריה 

אוד ליצור אווירה של "חירום לאומי", הידועה כיעילה מ
  בהשתקה ובאילוף של מפלגות אופוזיציה מהמרכז. 

ההסחה של הדיון הציבורי לעבר ה"אויב" אמורה     
להועיל לנתניהו גם בהשתקת ביקורת של גורמים אחדים 

, 2015/2016 לשנים בקואליציה על הצעת תקציב המדינה
  האמורה להגיע לאישור הכנסת.

בתכנית  גם אם יש לנתניהו מטרות נוספותמכאן ש    
ההסלמה, די במטרות שנמנו לעיל כדי להיווכח שהוא פועל 

  בהגיון של אקדחן.
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 2תגובות /

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  ומי לא בא?
לדון בנושא כדי הוועדה למעמד האישה בכנסת התכנסה "

הנשים החרדיות בשוק העבודה והלימודים, אך מי  מצבן של
להשתתף בה הם חברי  שבחרו להחרים את הישיבה ולא

כי  בכנסת הקודמת טענו הח"כים החרדים .הכנסת החרדים
הוועדה היא העובדה  הסיבה לכך שהם מחרימים את ישיבות

הישיבה היא חברת כנסת מ'יש עתיד',  שמי שמנהלת את
אך בכנסת הזו מי     .עליזה לביא, מה שהיה נראה להם כרדיפה

סלימאן -שעומדת בראשות הוועדה היא ח"כ עאידה תומא
המשותפת, וגם בכנסת הזו כנראה בוחרים חברי  מהרשימה

רם בש"ס וגפעולה עם הוועדה.  הכנסת החרדים שלא לשתף
כי חברי הכנסת של ש"ס לא הספיקו  'כיכר השבת'אומר ל

לו"ז עמוס, אך נציגת ש"ס שהגיעה להשתתף  להגיע בשל
המפלגה הגב' עדינה בר  בדיון היא נשיאת מועצת הנשים של

ב'יהדות  גורם .שלום שהייתה אחת הדמויות המרכזיות בדיון
וועדה התורה' מצהיר כי הסיבה להחרמת הדיון היא שיו"ר ה

לא מכירה את הציבור החרדי ואין לה מושג  סלימאן-תומא
לאלה שאין להם  בושה ללכת': בנושא הנשים החרדיות

ם ח לשנות, אנחנו עובדים למען הנשימושג, אין לה טיפה כו
מנגד גורם אחר . 'החרדיות בלי עזרה של אנשים חיצוניים

ם ות התורה' בוחר לתרץ כי הסיבה לאי השתתפות ח"כידב'יה
        ".היא בשל לחץ על שלושת חברי הכנסת

  )1.8אתר החרדי "כיכר השבת", ה(
  

  בעיה עם השטחים שהם לא לגמרי ישראל יש
ללא הבאת עובדים זרים לענף הבנייה לא יהיה פתרון "

אלף דירות כל  55-ל 50בין  למשבר הדיור. ישראל צריכה
שנה  אלף דירות, כך שכל 43-שנה ויכולה לייצר היום רק כ

צר פער של עשרת אלפים דירות. בלי להגיע למצב בו נו
דירות לא נצליח להוריד מחיר. אני  אלף 70או  60בונים 

בילטרלי. הם  מתרשם שהסינים לא ממש מעוניינים בהסכם
לא חתמו עם אף אחד והם תוקעים אותנו על סעיף לפיו 

יעבדו בשטחים שאינם מוגדרים לגמרי ישראל.  הסינים לא
שמחריג את השטחים  לא יחתום על הסכם אף ראש ממשלה

ם ת ישראל. רה"מ הציע לסינים שנתייהלא מוכרים של מדינ
להביא עובדים ללא הסכם. אנחנו שוקדים להביא לסיכום 

  ".מהסכם בילטרלי ואני מקווה לשכנע לרדת
  דור יצחקי, גי(ראש מטה הדיור באוצר, אב

  )29.7בדיון בכנסת, 
  

  ארה"ב: שלטון העם למען העם
משפחות עומדות מאחורי כמחצית מכספי  400-פחות מ"

המתמודדים במרוץ  התרומות שגויסו לקמפיינים של
  מספר   .2016-ב  לנשיאות ארה"ב, לקראת הבחירות שייערכו

  
  
  

מים בזירה הפוליטית משקף ריכוז חסר תקדים של תור זה
מיליון דולר תרומות  388עד כה גויסו השנה  י.בעידן המודרנ

לפעולה  ועדי־על, פאקס' סופר'למועמדים, שרובן נתרמו ל
מחוץ למסגרת  פוליטית, גופים לגיוס תרומות הפועלים

נים אלה לקבל סכומים בלתי המפלגתית. החוק מתיר לארגו
כמעט מכל תורם, עבור הקמפיינים של לים, מוגב

  ".המועמדים
  )2.8מס", ("ניו יורק טיי

  

  מי עדיף כראש ממשלה
הניסיון של בנט יותר גדול. יש לו יותר ניסיון צבאי. הוא "

שנים מילואים. ביבי עשה את הסדיר שלו ונסע  עושה הרבה
כמעט מילואים. בנט לא  לאמריקה ללמוד. הוא לא עשה פה

עזב לאמריקה, הוא חי את המציאות הישראלית. הוא 
  ."במלחמות השתתף

  )30.7, "וויינט"אחיה של שרה נתניהו, רצי, חגי בן א(

  

  ח"כ גלאון מבטיחה שמרצ לא מתה
אמרתי שאני שואלת את עצמי מה המבנה  "במסר קודם

המפלגתי או הגושי, שיאפשר למרצ כתנועה, להיות הכי 
אותי   האשימו מאז קטיבית בתוך החברה הישראלית.אפ

שאני מוכרת את מרצ, מחסלת אותה,  –בהרבה דברים 
חפשת סידור עבודה. אז קודם כל אני רוצה להבהיר: מ

  ".השמועות על מותה של מרצ היו מוקדמות
  ראשת מרצ, בהודעת דוא"ל  ,ח"כ זהבה גלאון(

  )2.8לחברי מפלגתה, 
  

  

  ... עובדים ישלמו את המחיר, כמובןהש
אין לנו כסף לממן את רשות השידור, ואנחנו פועלים "

  ".לצמצם את העלויות
  )4.8מנכ"ל משרד האוצר, "גלובס", , שי באב"ד(

  

  ... והעובדים משלמים את המחיר, כמובן
אנחנו קורבנות של משולש ברמודה, שמורכב מפקידי אוצר "

שלנו, של פוליטיקאים תאבי שליטה,  שחומדים את הנדל"ן
כדי להשיג  ופוליטיקאים פופוליסטים שביטלו את האגרה

לנו דמוניזציה, נקודות בקרב ציבור. במהלך השנים עשו 
בגלל [הביתה] נהיה העובדים היחידים שנלך  ולמעשה אנחנו

שירתנו את  התדמית שלנו ולא בגלל שלא עשינו או לא
הציבור כהלכה. רוב האנשים שאני מדברת איתם לא מבינים 

רשות השידור, זה כולל גם את רשת [סגירת]  שכשאומרים
סבירים שזה מ . אנשים מזדעזעים, כשאנחנו88-ב', רשת ג' ו

  ."כולל גם את קול ישראל
  מטרני, עורכת תכניות - מירית הושמנד(

  )4.8בקול ישראל, "גלובס", 
  

  הון, מו"ל ושלטון
 'הארץ'אנרג'י אכן נמנעת מלפרסם בעיתונים -ברת נובל"ח

עמוס שוקן. כך עולה  'הארץ'מו"ל  , כפי שטען'מרקר- דה'ו
ה אף הבדיק. פרסום- בקרת-מבדיקה שערכה חברת יפעת

שה אנרג'י בשלו- השקעה חריגה של נובלמעלה 
חרדיים והימנעות מוחלטת מפרסום ביומון החרדי   יומונים

        ". 'הפלס'
  )5.8השביעית",  "העין(



  

  3עובדים  /

 

  

  מלכודת מוות –ענף הבניה 
   .בשבוע שעבר במהלך עבודתם נספופועלי בנין פלסטינים מהשטחים  5  

  כולה בריטניה רחביב 35פועלי בנין לעומת  31 בישראל אשתקד נהרגו
 

  

  נמרוד פלשנברג מאת 
      
בית שמש בראס אל עמוד, בהרצליה, בבית דגן, ב    

הארץ נהרגו בשבוע אתרי בניה ברחבי חמישה ב –אשקלון בו
הסיבות השכיחות ביותר . םיישעבר פועלי בנין פלסטינ

לתאונות עבודה קטלניות של פועלי בנין הן נפילה מגובה 
  ונפילת חפצים כבדים על הפועלים. 

תאגיד ציבורי  ,מוסד לבטיחות ולגהותהמעיון בדיווחי     
לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות "שתפקידו 
כתוצאה  נספו פועלי בנין 20-מ למעלהכי  עולה ",המקצועית

בארץ  נספו 2014. בשנת 2015מתאונות עבודה מאז תחילת 
  היו פועלי בנין. םמחציתות עבודה, עובדים בתאונו 62
 לשם השוואה, בבריטניה,    

מיליון  64מדינה המונה 
עובדי בנין  35אזרחים, נהרגו 

. 2014בתאונות עבודה בשנת 
-רוגים להעור השיבאותה שנה, 

בענף הבניה  אלף מועסקים 100
, בעוד 11.53בישראל היה 

היה הנתון המקביל בבריטניה 
    .1.62עמד על עשירית ו

חושפים  האלקשים נתונים 
ענף הבניה  –מציאות ברורה 

הוא מלכודת מוות בישראל 
 נמנים עם לעובדים, שרוב רובם

ביותר  ותהמוחלש הקבוצות
 – המקומיבשוק העבודה 

עובדי אזרחי ישראל,  ערבים
, ם פלסטינים מהשטחיםמיייו

או עובדים זרים ממקומות כמו 
  סין, מולדובה וטורקיה. 

  

  בניהמפקחי חסרים 
. הוא מזלזל, שלא לומר נפשעבבעיה של הרשויות טיפול ה   

(חד"ש, הרשימה  דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןלפני מספר חודשים שלח ח"כ 
, ריה דרעיריה דרעיריה דרעיריה דרעיאאאאלמשרדו של שר הכלכלה  ההמשותפת) שאילת

  בדרישה לברר מה נעשה על מנת להילחם בתופעה. 
נהל יכי ישנם "פערי איוש" במ ,דרעידיווח בתשובה     

האמור לפקח. במלים  הבטיחות, הגוף מטעם משרד הכלכלה
השר מודה שלא מאוישים אפילו תקנים קיימים של  –אחרות 

  מפקחים על תנאי בטיחות נאותים. 
באתרי הבניין הוא אחד  בטיחות המחסור במפקחי    

המכשולים המרכזיים בהתמודדות עם הבעיה. במדינה בה 
- בכל עיר מוקמים עשרות בנייני מגורים גבוהים, יש פחות מ

 אחראים לבחון את העגורנים ואת תקינותם. המפקחים  10

אך הטיפול הרשלני של הרשויות אינו הגורם היחיד     
נאי העסקה פוגעניים, לריבוי מקרי המוות בבניין. ת

הוצאות על והתעקשותם של הקבלנים והמעסיקים לצמצם ב
וגיהות, מובילים באופן ישיר לריבוי  טיחותהכשרה, ב

   התאונות. 
  

  שורש הרע –העסקה בעבודה קבלנית 
, באתרי הבנין בעקבות מותם של הפועלים הפלסטינים    

, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות, ויו"ר סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבשלח 
ם לקידום שוויון בהסתדרות, איגרת תנחומיהחדש האגף 

 שאהר סעד.שאהר סעד.שאהר סעד.שאהר סעד.ם, למזכ"ל איגוד העובדים הפלסטיני

  משפחות  של  בצערן  השתתפותו  באגרת הביע דיאב את     
  

  

ההרוגים, והוסיף כי אסור לשתוק נוכח הטרגדיות 
המתרחשות בכל יום בענף הבניין. דיאב קרא לסעד להעלות 

ים מקומיים ובינלאומיים, במטרה למצוא את הנושא בפורומ
 פתרון למצב.

התאונות האחרונות, פנה דיאב ליו"ר  דברעוד בטרם נודע     
הסתדרות השה דרישההסתדרות החדשה, אבי ניסנקורן, ב

הגופים המטפלים דיאב אמר כי ". תתגייס לטיפול בנושא זה
בבעיה, ובראשם משרד הכלכלה, אינם מצליחים לעצור את 

כתנועה חברתית  –. לכן, על ההסתדרות הקטלנית ההתופע
המגנה על העובדים, לדרוש פתרונות מידיים, כדוגמת תוספת 
תקציב לפיקוח על בטיחות בענפי בנייה ועל הכשרת עובדים 

להגביר את המאבק נגד  במקביללעבודה בסביבה מסוכנת, ו
שהיא  – עובדי הקבלן בענף הבניין ה שלתופעההשתוללות 

 עובדי קבלןלפי הנתונים רמים המרכזיים לתאונות. אחד הגו
 ."מהרוגי תאונות העבודה בענף 63%  הם
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 –תקשורת עצמאית 

  כיכר העיר החדשה
  
  

   אהוד שם טוב מאת

        עורך הטלוויזיה החברתיתעורך הטלוויזיה החברתיתעורך הטלוויזיה החברתיתעורך הטלוויזיה החברתיתמייסד ומייסד ומייסד ומייסד ו
  

כל אחת  עלולים להביאמידע שגוי ומניפולציות רגשיות     
ואחד להחלטות המנוגדות לאינטרס של עצמם או של 

  הקבוצה אליה הם משתייכים. 
יא ה,  התקשורת המרכזיתמאחר שרייטינג הוא המנוע של     

 – פקידה בהעברת ידע מורחב ומורכבממלאת את תאינה 
מכיל מגוון דעות ופרשנויות למצב נתון. לעומת זאת, הכזה 

גורם ההיא מפעילה עלינו מכבש של מניפולציות רגשיות, 
  לנו להתאהב במסך (הטלוויזיה, המחשב או הנייד) ולהישאר

  בדרך כלל פאסיביים. 
     

ח"כ עאידה תומא סלימאן י, ח"כ מירב מיכאל משמאל לימין:

   בפאנל אקטואליה בטלוויזיה החברתית פרופ' חנה הרצוגו
  

  הציבור זקוק למידע לא רשמי
שינוי חברתי ניתן לעשות באסטרטגיות שונות כגון:     

מחאה, חינוך, משפט, סינגור וכדומה. אסטרטגיה נוספת 
לשינוי חברתי היא באמצעות התקשורת, שהיא כלי להעלאת 

ות, לחשיפת עוולות חברתיות, לביקורת כלפי הממסד מודע
  והמערכות השלטונות וכלפי תאגידים ובעלי הון.

במציאות זו של עיוות עובדות ותמונות מציאות, בשילוב    
התקשורת, חשוב לאפשר לציבור של פוליטיזציה ומסחור 

להיחשף למקורות אינפורמציה לא רשמיים ולפרשנויות 
, כתנאי לעצמאות מחשבתית אלטרנטיביות הכרחיות

של האזרחים. חשיפה כזאת כמעט שאינה קיימת אפשרית 
  בכלי התקשורת הנפוצים. 

את הוואקום הזה ממלאות בשנים האחרונות יוזמות מדיה     
, ללא תיווך םקהליהמתקשרות ישירות עם העצמאיות 

התקשורת המרכזית. אין ספק שאחד החלוצים בעניין הוא 
  . ופעתושנה לה 50חוגג הך" השבועון "זו הדר

"זו  לעומתצעירה מאוד  ,"הטלוויזיה החברתית", אמנם    
ה), אך היא בהחלט אחד קמתהדרך" (בקרוב תציין עשור לה

האחים הבוגרים יותר במשפחת גופי התקשורת העצמאיים. 
כבר לפני עשור היא התמקדה ביצירת כתבות ווידאו 

   רב זמן ( רשת  פיצן לה  עם האתגר  והתמודדה   אקטואליות

  
תשומת את ד ולכול ,לפני שפייסבוק ויוטיוב נכחו בסביבה)

ליבו של הצופה בתוך ים של ערוצי אקטואליה ותוכן במדיה 
  החדשה.

נועדה לתקן ולשנות את פני החברה העצמאית  התקשורת    
נמצא לעיתים במחשכים אל אור השמש. הע"י הוצאת מידע 

מי שפועלים בזירה זו וי חברתי וזו אסטרטגיה מובהקת לשינ
עיתונאים, אך הם במובן מסוים פעילים  נקראים אמנם

  חברתיים.
לפעול  מונע ממנה התקשורת המרכזית הנוכחי שלמבנה ה    

באופן עצמאי. הבעלות, "כוחות השוק", מערכות פרסום, 
קשורים  ינםתוכן שיווקי (סמוי או גלוי) ואינטרסים רבים שא

האזרחים,  ,ים לנוספקמ הכל אל - כלל למשימה העיתונאית 
תכניות בידור, בישול וריאליטי, אך לא תמונת מציאות מלאה 

 ומעמיקה.
מאמינים שעיתונאים יכולים לפעול מי שיש עדיין     

, שלפעול , כמו הטלוויזיה החברתית, סבוריםאחרים .מבפנים
לפעול מבחוץ, יש  זה המלחמה של האתמול וכיוםמבפנים 

מערכות עצמאיות חיצוניות לתקשורת המרכזית, כדי לקדם ב
ניתן . לשנות את התקשורת המרכזיתשינוי חברתי ואף כדי 

מאמין שאם הוא יפעל החייל בין הבדל ל זאתהמשיל ל
ביחידתו על פי ערכים הומניסטיים הוא ישפיע לטובה על 

 לביןים, ישנה את המערכת הצבאית מבפנ פילוהמציאות וא
ולפעול לשינוי  בצבאמחליט לסרב לשרת החייל אחר, 

  מחוצה לו.
 יםבדועהם  :רגל בפנים ורגל בחוץ עם הם אלישנם ג    

כדי להכין כתבה  יםפגשנובערב  ביום, בתעשיית התקשורת
טשטוש ללא פעם  זה מוביל .שתפורסם בעיתונות העצמאית

  גבול בין התקשורת העצמאית למסחרית.ה
עושים שימוש אינטנסיבי עצמם ידי התקשורת תאג    

ברשתות החברתיות, שכבר מזמן הפכו רשתות מסחריות. 
תחקירנים של תאגידי התקשורת המרכזית עוקבים באופן 

שנראה תדיר אחר פרסומי הגופים העצמאיים, וכל אייטם 
לא ו, יזכה מיד לעיבוד מחודש ולחשיפה, להם מתאים

  רות.בהכרח עם זיקה או קרדיט למקו

מהתקשורת גם היא התקשורת העצמאית מושפעת     
חרית את התקשורת המסמובילה לא פעם  המרכזית.

  מידע אלטרנטיבי לזו שלה. יצירת להתקשורת העצמאית 
העצמאית והתקשורת  במציאות של היום, התקשורת    

אך מעמדה של התקשורת  .ואת ז וז ותהתאגידית מזינ
מאית והיא נהנית מיתרונות עצזו הל יתהמרכזית עצום יחס

משמעותיים במשאבים פיננסיים, ברישות למקורות, במשאבי 
  אנוש וכמובן ברייטינג.

  

  סנונית ראשונה
  

כדי לחזק את מעמדה של התקשורת העצמאית, על     
הגופים העצמאיים לשלב זרועות וליצור מאסה של מידע 

ונים מגוון, שייתן מענה להיבטי החיים השועיתונאי מקצועי 
   טקסט, סטילס, וידאו ורדיו.  - עבור צרכני התקשורת

עצמאית שותפים גופי תקשורת  כמהבחודשים האחרונים,     
מגוון  המביאיוזמה של הפקת עלון אלקטרוני משותף, ב

כתבות נבחרות של אותו שבוע. זו סנונית ראשונה בדרך 
  ליצירת אותה מאסה. 

י לבטל את הייחודיות איחוד כוחות ושילוב זרועות (מבל    
ציבור לתקשורת עצמאית אפקטיבית  ואפשרישל כל גוף), 

בזאר  כיום היאלהחזיר לעצמו את כיכר העיר, שאשר יוכל 
מוכרים לנו פרסומות, אשליות ותוכן השל תאגידי תקשורת 

  שיווקי בין עדכוני חדשות.
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  אדומותקייטנות 
  מנחילות לילדים ובני נוער ערכים של שוויון, שלום וצדק

  
 קיץרגנה היא )(בנק"י ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי       

סח׳נין, בשפרעם, בעכו, בירה, טביפיע, בקייטנות בנצרת, 
חניכים  יותר מאלפייםדיר חנא, בהשתתפות בו עראבהב

   ומדריכים.

            
  

ימות , מתקי12-5גיל בבהשתתפותם של ילדים טנות, יהקי    
 מרביתן מתנהלות בחודשי הקיץ כבר יותר משלושים שנה.

שבוע. ימי הפעילות מחולקים  הילדים שוהים מחנה קיץ, בוכ
אתגר הובילוי. לפי המארגנים, ערכי חינוך  –לשני חלקים 

ארגון מערך כל כך רחב היה קשה עוד יותר השנה בגלל של 
ליות טנות לחודש הרמדאן, בו ההוצאות הכלכית הקיסמיכו
השנה הוציאה בנק"י גם חוברת  .משפחות גבוהותהשל 

מורחבת תחת הכותרת "הצעד הראשון", עם חומרי הדרכה 
 העשרה.

 כיל"זו הדרך", אמר  , מזכ״ל בנק״יאמג׳ד שביטהאמג׳ד שביטהאמג׳ד שביטהאמג׳ד שביטה
ייטנות הגדול ביותר בחברה ״בנק״י מובילה את פרוייקט הק

אחר המגיע למספר החניכים והמדריכים רם אין גו. הערבית
קייטנה היא מפעל  ,ים בקייטנות. מבחינתנופשאנו משת

לילדים ולבני חינוכי לכל דבר, ודרכה אנחנו מנסים להנחיל 
ערכים של מאבק למען צדק, שלום  –ערכים שלנו את הנוער 

 ושוויון.״

בתחום  ועד המרכזי של מק״י, בירך את פעילות בנק״יוה
גן ביקורים בקייטנות השונות בהשתתפות המזכ״ל ריזה וא

 :עאמרבהתייחסו לקייטנות, ציין ואחרים.  עאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמר
״בחברה הערבית בכלל יש מחסור מדאיג במסגרות חינוכיות 

אלא בשל מדיניות האפליה  ,לא במקרה –רמליות בלתי פו
י ממלאת את החלל הזה בצורה מעוררת כבוד, "העקבית. בנק

הזדמנות למפגש עם חניכים, עם הוריהם  בקייטנות רואהו
לציבור  שלנו והערכים העמדות  ולהבאת  ,ובני משפחותיהם

  .״רחב
 

  

  שווים ושווים פחות
  

בתור חבר הכנסת  ,כניסתו הצפויה של אמיר אוחנה לכנסת    
ה ציבמ ,ת הימין והליכודשורובההומוסקסואל הראשון 

בציבור  התארגנויותיש לשמוח על כך ש ,אחד מצד דילמה.
שפעם לא היו הישראלי מקבלות לשורותיהן אנשים 

שהליכוד כיוון  –זו צביעות  ,אך מצד שני .מתקבלים אליהן
  . לא שינה את מהותו הגזענית

בצלאל מבני דמות של רק  מורכב כולו היהאם הימין     
סביר להניח  –משווה הומסקסואלים לבהמות ה – סמוטריץ'
  . בבחירות מפסידים שהם היו

תומכי זכויות להט"ב  בהנהגת הליכוד ישנם גםכאשר     
המסכה הציבורית כמו מירי רגב ומשה יעלון, מוצהרים 

הוא ונים, . אם השלטון היה מורכב רק מקיצוני הקיצנשמרת
לא יכול להעמיד פנים של שחקן לגיטימי במערכת 

 . דמוקרטית

סה לשווק את מנ , עוד בטרם נשבע אמונים,הח"כ המיועד    
  מפלגה הפלורוליסטית בישראל. כ ,, הליכודמפלגתו

ערבית -עסק בהסתה אנטיפלורליסטית? מפלגה שמנהיגה     
פרועה ממש ביום הבחירות, אך גם לפניהן ולאחריהן? 
מפלגה ששרת התרבות מטעמה הכריזה שתצנזר והורתה 

  להפסיק את התקציב לתיאטרון אל מידאן? 
  

וסי ס.וסי ס.וסי ס.וסי ס.יייי     
 

  
  

  
  

  ן לקבל אתנית

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

גה בשיק לפקודת המפל שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 
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מה צריך השמאל 
  לעשות באפריקה

  
  סוציאליסט באוגנדהפעיל ריאיון עם 

  

  עמרי עברוןמאת 

        
הוא  הוא פעיל סוציאליסטי במזרח אפריקה. נקיה ג'ורג'נקיה ג'ורג'נקיה ג'ורג'נקיה ג'ורג'                

גדל בשכונת עוני בקמפלה בירת אוגנדה, ועובד כמהנדס 
 ,באוגנדה מערכות תקשורת ואנרגיה סולארית. בראיון 

מצבה של אפריקה  גביניתוח שמאלי עדכני לציגה
 והפוטנציאל של כוחות השמאל ביבשת. 

    

 ית?אמהי הקהילה המזרח אפריק
ית אהקהילה המזרח אפריק    

)EAC  היא איחוד של (
לאחר השחרור .אשר מדינות

,היו 60-מהקולוניאליזם בשנות ה
אך  .קניה, אוגנדה וטנזניה בה

 70-התפרק בשנות האיחוד זה 
כתוצאה מחשדנות ומאבקים 

 פנימיים.
רפה יהקהילה הוקמה מחדש וצ    

את רואנדה ובורונדי, אליה 
מועמדותה של דרום נשקלת ו

עמים קרובים  האחדב. .סודאן
היא ובתרבות,  המאוד בשפ

להפוך פדרציה פוליטית  חותרת
ליון איש ברוח של מעל מאה מי

  . ותאפריקני-הפאן
 

 אפריקה במערך הכוחות העולמי? מעמדמה 
 בהקשר של הגלובליזציה הקפיטליסטית, אפריקה נמצאת    

 בים, מעל  לאדמהאעתירת משהיא . מאוד במצב קשה
לחכות והטכנוקרטים שלנו עסוקים ב , אבל המנהיגיםובתוכה

שוד של  מאפשרתזו הון זרות. מדיניות להשקעות  פללהתול
 שלטו, אחרי השחרור מהקולוניאליזםששנים ב. אפריקה

לאומיות  תשתיות מצאו שותפים לפיתוחשממשלות שמאל 
קפיטליסטי המרחב הגלובלי כיום אך . ורווחה חברתית

, סדות הגלובלייםבחסדי המו אפריקה תלויהלחלוטין, ו
 .השקעותהלהבטיח רווחים על שמטרתם העיקרית היא 

באמצעות הלוואות או כהשקעות, כ מגיעהההון הזר     
ם מפתח את אפריקה. לעומת זאת, א ינוארגוני צדקה, א

שנעשה אחרי  פיכ–עצמןישקיעו בהמדינות האפריקאיות 
בשיתוף פעולה עם  –תחת משטרים שמאליים ,עצמאותה

לות איגודי עובדים, קואופרטיביים וחברות מקומיות, הן יכו
עובדים  מעמד צומח באפריקה. אמיתי ביבשתשינוי  חוללל

יחד עם מעמד הביניים המקומי, ר שאעירוני מודע ומשכיל, 
זה יכול אבל  .את אפריקה לעצמאות כלכלית ל לקדםיכו

רה המטיבה עם מדיניות ממשלתית ברו ניהולרק בלקרות 
 לאומי. נהעובדים במקום עם ההון הבי

המונים  להפיל את המשטר המונים  להפיל את המשטר המונים  להפיל את המשטר המונים  להפיל את המשטר     הצליחוהצליחוהצליחוהצליחונה שעברה נה שעברה נה שעברה נה שעברה בשבשבשבש
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 ............פאסופאסופאסופאסו
 אפריקהבהקיים  מצבהמהפכה בבורקינה פאסו נבעה מ    

רוב האוכלוסייה,  שהםצעירים מובטלים ומתוסכלים,  בכלל:
מוצאים עצמם מודרים מהמערכת הפוליטית, חסרי תקווה 
ועתיד, ולכן מוכנים להתקומם. הצעירים בערים הבינו שהם 
מנוצלים והחלו לפתח תודעה מעמדית. הם שללו את השיטה 

הם במשך שנות ימצוקותאחראית לשאפשרה את הניצול ו
המשמעות  והרי – רצו לצעוד זקופי קומה. הם הדיקטטורה

זקופי א "ארץ האנשים י"בורקינה פאסו" ההמילים של 
, תומאס סנקרהתומאס סנקרהתומאס סנקרהתומאס סנקרהשל  ובתקופת אימצהשם זה . הקומה"

  . 1987-המנהיג המרקסיסט שנרצח ב
מגיעים לערים הופתע אם בעשור הקרוב צעירים אלא     

ומתאכזבים מהשיטה הקיימת ילכו בדרך של בורקינה פאסו, 
 שווים'. אל ם שיתייחסו אלינו כאנו דורשי !'מספיק :ויצעקו

    

 באפריקה?פועלות תנועות סוציאליסטיות 
היו הלאומי מפלגות השחרור     

דמו ימפלגות שמאל שק ןברוב
מדיניות עממית. אבל מסיבות 

 הת אלמפלגוחלה בשונות, 
הן מצדדות מוטציה ועכשיו 

 עקב השקיעהבקפיטליזם. 
המערב חזר לשלוט  -חובותב

מנהיגים רבים פשוט  באפריקה.
ויתרו על המצע השמאלי והחזיקו 

ערכי  ליבאך בשלטון בכל מחיר. 
השוויון והדמוקרטיה, אבדה 

 הדרך. 
בשנים  :אבל יש תקווה    

מפלגות  כמה צמחוהאחרונות 
שמאליות רדיקאליות חדשות 

לטנזניה. ועד מדרום אפריקה 
ני ליברלית. א-המונים הצטרפו למאבקים נגד מדיניות ניאו

 . רבה יותר תמיכה וצברימאמין שתנועות מהפכניות 
  

 שינוי מהפכני? חוללאסטרטגיה יכולה ל איזו
לינו ללמוד מההצלחות האחרונות במקומות עש סבוראני     

 .יותערבהכמו בורקינה פאסו, וגם מההתקוממויות במדינות 
מול ממשלות המסיטות תקציבים לצבא, מאמצות תכתיב של 

חשוב מאוד לפעול  ומנהלות מדיניות צנע ועוני.ן הזר ההו
 בקרב האוכלוסייה הצעירה.

חינוך  של טווח-השמאל צריך להוביל אסטרטגיה ארוכת    
 .בכללותו העםוהעובדים העירוניים של מהפכני 

התנאים אבל  ,לתפוס את השלטוןצריך ארגון בשביל     
 יותר מחייבים אסטרטגיות שונות. במדינות הרודניות בשטח

כמו אתיופיה ואריתריאה אי אפשר להתארגן בצורה 
עובדת ב"חברה המפלגתית גלויה, ולכן דרושה טקטיקה 

 יותר . במדינות דמוקרטיותפחות נראית מאיימתההאזרחית" 
כמו טנזניה וקניה, אפשר לארגן אנשים על בסיס פוליטי 

בארגון תקווה גדולה  טמונהומפלגתי מוצהר. בשני המקרים 
מוסדות דמוקרטיים למען  במערכהנטים הסטוד

נהדרת לשינוי התודעה של הצעירים  הזיר זו .באוניברסיטאות
  והעם. 
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        המנון ההתנגדותהמנון ההתנגדותהמנון ההתנגדותהמנון ההתנגדות
  (חלק ב) של אלכסנדר פן"נגד!" שנה לפרסום  80

  

  

  תמר גוז'נסקי מאת

  
מהפך  1934בשנת חולל פן  ראלכסנדהמשורר הצעיר     

שבועון בעזרת לבש טרנופולר, העורך של  .בשירה העברית
הפואמה הפוליטית  החוגים המרקסיסטיים, יצאה אז כחוברת

את מעצמות המערב על  החריפה "חזון ז'נבה", המוקיעה
האדישות נוכח האיום של מלחמת עולם 

המחפירה עם  תםנוספת ובשל השלמ
עליית הפאשיזם באיטליה והנאציזם 
בגרמניה (ר' חלקו הראשון של המאמר, 

  ).19.8"זו הדרך",
הציוני דחה את המיינסטרים התרבותי     

"חזון ז'נבה". בהערה שצירף  לפואמה 
), סיפר 1956", זו (בקובץ "לאורך הדרך

כי דב סדן, העורך הספרותי של פן 
"דבר", יומון ההסתדרות, נימק את 
פסילת פרסומה במלים: "אין לדבר על 

  שירי כזה".-הדפסת שיר אנטי
  

  תעודת זהות
בבתים המסיימים את "חזון ז'נבה",     

, פועלפנה פן בגוף שני ("אתה") אל ה
ומשלם  לעת מלחמהכחייל אשר מגויס 

, וקרא לו לפקוח עיניים רהאת מחי
ולעצור את מרכבת המוות בטרם תגלוש 

  במורד.
של רעיון זה של התנגדות פעילה     

למלחמה, במטרה למנוע אותה פועלים 
ואת הזוועות הנלוות אליה בהכרח, הפך הרעיון המרכזי של 

"נגד!",  –פיוטית השנייה שכתב פן ה-הפואמה הפוליטית
  .1935-שהודפסה בשבועון "במפנה" ב

השיר "נגד!"  תופספן עצמו כתב על המקום המהותי ש    
יצירתו: "בשיר זה רואה המחבר את תעודת זהותו מכלול ב

חברתית בשירה העברית" ("לאורך הדרך", ע' -הפוליטית
475.(  

  

  בקצב מצעד הפועלים
בפואמה "נגד!", בהבדל מ"חזון ז'נבה", יצר פן שיר     

המעלה בזיכרון את התנועה מגייס התנגדות הכתוב בקצב 
ואת ההמולה של המכונות בסרט "זמנים מודרניים"  פועמתה

, שנה מאוחר 1936-של צ'רלי צ'פלין (שיצא לאקרנים ב
"מזיע",  –הברגים "נעים ברטט", המנוע אצל פן, יותר): 

   המכונה "מונה הדופק".
אינה אך הדמות המחוללת את הפעולה המהותית בשיר     

מתרגם את ההפועל בעל ההכרה החברתית,  המכונה, אלא
  סבלו כפועל וכחייל להמנון התנגדות של מעמד הפועלים. 

פן בונה בשירו, צעד אחר צעד, את צמיחת הפועל הפשוט     
למנהיג פועלים. כותרת המשנה של השיר היא "סיפור על 
אחד אדם פשוט", והוא מתחיל במלים המתארות אותו כאחד 

ולהסתכן שריריו בזול  נאלץ למכור אתמרבבות, אשר 
אם  , הכוללתביא פת לחם למשפחתובתאונת עבודה כדי לה

  בן פעוט. ,שה פועלת, בת קטנטונתיזקנה, א
  

ציונית של ההרטוריקה את לפח פן  יךבשיר זה השל    
התקופה, אשר שרה שיר הלל לחרושת 

. חלוצים אידיאליסטיםול ולחקלאות
"גלגלי  כזה היההלל דוגמא לשיר 

- הודפס בש ,של יחזקאל סןהעולם" 
 , ואשר פותח במילים:1932

  

ברנה /   ים שן במפעלקגלגלי העולם חור

  .מתמתח כל שריר
  

העבודה  , לעומת זאת,ב"נגד!"    
 ,תותחיםבו  מייצרים, במפעל מפרכת

קורות תאונות עבודה, ואת הפועלים 
 מגייסים בקריאה מקפיאת הדם:

  

תרחיקו /  –כרזה מלחמה היום הו/  "הקשיבו!

  ללכת הפעם!".

  
  אקטואלי יותר מתמיד

"נגד!" הוא מחאה על זוועות     
קריאה חודרת  –המלחמה, אך בעיקר 

 ,ל"אפשר לחיות אחרת" ,לב להתנגדות
בשיר, לחיפוש "הדרך אל הדרור!". 

פצוע המלחמה, שכבר מלאו לו 
חמישים, מציג את חזונו בהפגנת פועלים המניפים דגלים 

  אדומים: לא למלחמה! להילחם במחרחרי המלחמה!
 :אקטואליים מתמידדבריו נשמעים  2015בישראל     

  

תדבקו אח  / –לנו - לא-מלחמת / יכפו על כולנו /  באחד הימים, / ואם

  המלחמה!-אל מול פני / בדממה / וכוונו התותח/  באח
  

"נגד!", בתוכנו, בקצבו, בלהט הפואטי והפוליטי שלו,     
במשך עשרות שנים,  העברית ה את לבם של קוראישב

  ורבבות נצרו ועדיין נוצרים אותו בזיכרונם. 
הממסד הציוני לא יכול היה לחסום את הפופולריות של     

 ברתל אותו בחווכללההסתדרות החליטה אך כאשר  .השיר
  את נאום הפועל נגד המלחמה...ממנו  הנזרישפרסמה, היא צ

ת, נשאר קצביכוון בשפה פשוטה ומב, הכתוב "נגד!"    
יע את המלחמה ואת קשיר שלום פרולטרי, המוכ עמנו

מנחיל את מסר אשר , (כספית ופוליטית) המרוויחים ממנה
במערכה זו כה מנהיר באופן פיוטי מדוע ו ההפעיל ההתנגדות

     ם.פועליהאחדות חשובה 

  איור: גרשון קניספל 
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 שבת רעבש, העציר המנהלי מוחמד עלאןמוחמד עלאןמוחמד עלאןמוחמד עלאןעו"ד     
לאחר שבג"צ  ,, הפסיק את שביתתו בשבוע שעברחודשיים

ופסק כי יש לשחררו ביטל באופן זמני את המעצר המנהלי, 
בעקבות חשש לנזק מוחי שנגרם לו  זאתדי, באופן מי

יתברר כי  כי אם ,השופטים אמרוכתוצאה משביתת הרעב. 
  ך, כי אז יבוטל צו המעצר לחלוטין. הנזק המוחי בלתי הפי

החלטת בית המשפט הוכיחה כי כדי להתגבר על מנגנוני     
הכיבוש והמעצר המנהלי הפושע, על העציר לאבד את 

  כישוריו הקוגניטיביים, גם אם לא לאבד את עצמו לדעת. 
ן כי על פי כל הדיווחים, הרופאים טיפלו ומטפלים יצוי    

לכללי האתיקה. זאת בניגוד  בעלאן במסירות ובהתאם
שהפיצו שרים בממשלת הימין שביקשו להזין את  לקריאות

עלאן בכפיה. ההסתדרות הרפואית והעומד בראשה, ד"ר 
ניסיונות ה, עמדו באופן נחרץ נגד כל לאוניד אידלמןלאוניד אידלמןלאוניד אידלמןלאוניד אידלמן

השלטון להפעיל עינויים בצורת טיפול בכפיה  שלהנלוזים 
   שובת רעב. ב

הפגינו  הזמני של המעצר המינהלי, ביטולו, טרם 18.8-ב    
מוחמד דרישות של מאות נגד מעצרים מנהליים ובתמיכה ב

  שארגנה מק"י.  רחבי הארץ, בשורת משמרות מחאה בעלאן
  

   ,יו"ר חד"ש ,מוחמד ברכה

  לראשות ועדת המעקב מועמד 
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) הגישה את     

יושב לתפקיד  מד ברכהמד ברכהמד ברכהמד ברכהמוחמוחמוחמוחמועמדותו של ח"כ לשעבר 
ועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית  ראש

 .בישראל
באוגוסט, ויתמודדו בהן,  29הבחירות יתקיימו בשבת,     

התנועה האסלאמית הצפונית של נוסף על ברכה, מועמדים 
 .מועמדים ומועמדת עצמאייםכן בל"ד, וושל והדרומית 

שנות  באמצע  חד"ש   ביוזמת ועדת המעקב, שהוקמה     
   פוליטיות והתנועות  המפלגות  כל   את   מאגדת    השמונים,

    

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  וברית הנוער הקומוניסטי הישראלי

 

 ערב לזכרו של

 לואי סלים
  בנק"ישל חבר הוועדים המרכזיים של מק"י ו

 

 18:00באוגוסט, בשעה  29בשבת, 

  באולמי אל רשיד, אעבלין
  

פלסטיני בישראל, ואת ראשי הרשויות -בקרב הציבור הערבי
המקומיות הנבחרים, ומבטאת את אחדות המאבק של 

  .הציבור הערבי כמיעוט לאומי מדוכא
  

  50"זו הדרך" בן 
  צבעוניומיוחד מורחב 		גיליוןיופיע 

  
שנה להופעתו של "זו הדרך" כשבועון,  50לרגל מלאות     

יליון מיוחד, מורחב וצבעוני. ייצא לאור בתחילת ספטמבר ג
  מאמרים, רשימות, שירים, סיפורת ואיורים. יכלול בגיליון 

  עם המשתתפים בגיליון המיוחד נמנים:    
ויד ריב, עאדל עמר, סלמאן נאטור, חיים דוד טרטקובר, ד    

ברעם, אבישי ארליך, חנה בית הלחמי, יהושע סימון, אפרים 
  , מאיר ויזלטיר, דן אלמגור.דוידי, תמר גוז'נסקי, טל ניצן

עבודה רבה של  הגיליון המיוחד הושקעהבהכנת     
  . מקרב לב מתנדבים, וזו הזדמנות להודות להם

מערכת "זו הדרך" מוסרת, כי הגיליון המיוחד יופץ     
באירוע החגיגי בסינמטק (פרטים על האירוע במודעה 

  . בשער), ויישלח למנויים המקבלים את השבועון בדואר
הזמנת הגיליון אפשרית בפנייה לאחת הכתובות הבאות:     

zohaderekh@gmail.com  
  6126102, ת"א 26205, או ת"ד 03-6297263פקס 

תרומות לכיסוי ההוצאות של הדפסת הגיליון תרומות לכיסוי ההוצאות של הדפסת הגיליון תרומות לכיסוי ההוצאות של הדפסת הגיליון תרומות לכיסוי ההוצאות של הדפסת הגיליון     
את  יתקבלו בברכה.יתקבלו בברכה.יתקבלו בברכה.יתקבלו בברכה.        - - - -         המיוחד ושל דמי המשלוחהמיוחד ושל דמי המשלוחהמיוחד ושל דמי המשלוחהמיוחד ושל דמי המשלוח

התרומה נא לשלוח בשיק לפקודת המפלגה הקומוניסטית 
  ת אל תיבת הדואר שפרטיה מופיעים לעיל.הישראלי

  

  
  

 יפו -חד"ש 
 

 הקרנת הסרט התיעודי

סיפורה של השכונה  -מנשייה "

 "48-היפואית שנהרסה ב
 בעריכת ראנין ג'רייס

 

   בהשתתפות שיחה -	לאחר ההקרנה

  )סעיד אבו( מסרי סאלח הוותיק החבר

  

 , שכונת עג'מי3השקמה במועדון, רח' 

 20:00ט, בשעה באוגוס 27ביום ה', 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עלאן הפסיק את שביתת הרעב


