
 

  

נגד הגדר בכפר הפלסטיני  השנים 11בן ההתמדה והנחישות של המאבק 

יומי של המערכה נגד הכיבוש הישראלהקטן היו לסמל בינלא

צעדו  – זריםפלסטינים, ישראלים ו –מאות מפגינים    
צהריים על אדמות שעות הב )19.2(האחרון  שישיביום 

י העממשנים למאבק  11בלעין לציון הכפר הפלסטיני 
תהלוכת חרי תפילת הצהריים יצאה א .נגד הגדרבמקום 
, 2005מתקיימת כל יום שישי ברצף מאז שנת ה, ההפגנה

 גדרממרכז הכפר לעבר 
ההפרדה, שנבנתה על 

  אדמות בלעין. 
בצעדה השתתפו חברי     

הכנסת יוסף ג'בארין 
אן לימס- ועאידה תומא

הרשימה  ,(חד"ש
המשותפת), וגם יושב 

, ח"כ ראש ועדת המעקב
 לשעבר מוחמד ברכה

קחו כמו כן, ל .(חד"ש)
פעילים בהפגנה חלק 

 'מרכזיים בתנועת פתח
העם ובמפלגת 

  . פלסטיניתה
קיימו תושבי בלעין מיצג  ,לפני תחילת הצעדה     

העיתונאי מוחמד  סולידריות עם שובת הרעב הפלסטיני
מפגין פלסטיני . מוחזק בבית החולים בעפולהה קיק,-אל

קיק ונאזק למיטה, כשהוא -בדמותו של אל לבש מסכה
האחורי של  בעמוד –קיק -(עוד על אל ס"לבוש במדי שב

  .גיליון זה)
 לחומת ההפרדה,כשהצעדה הבלתי אלימה הגיעה קרוב     

שטח צבאי סגור וקראו כמקום על ההכריזו חיילים 
של רימוני גז. לעברם למפגינים להתפזר, תוך כדי ירי 

צליחו לצעוד עד החיילים, שם הם כחמישים מפגינים ה
   .עמדו מול השער של חומת ההפרדה

עבדאללה אבו רחמה, ממנהגי המאבק בכפר, פנה אל     
החיילים בעברית ואמר: "זאת האדמה שלנו, אנחנו 

שנים וגם היום נפגין כאן,  11מפגינים כאן כל יום שישי 

ת תחזרו אחורה ותנו לנו להפגין בשקט". הנאום לא הרשים א
והם השתמשו ברימוני הלם וגז  ,הכוחות הרבים שהיו במקום

כדי לנסות להרחיק את קבוצת המפגינים. חלק מאלה 
התיישבו על הקרקע מול החיילים בעוד אחרים ניסו לתלות 

  .דגלי פלסטין על הג׳יפים הצבאיים
על פי עדותו של צלם   

 ,אורן זיו"אקטיבסטילס", 
במהלך ההפגנה, נשמע אחד 
המפקדים בשטח צועק לעבר 

לעבר  "תזרקו גם :החיילים
הצלמים", כשהוא מתכוון 
לקבוצת עיתונאים מכלי 
תקשורת שונים שעמדו בצד, 

גם בהמשך,  הרחק מהמפגינים.
החיילים השליכו פעם אחר 
פעם רימוני גז לעבר קבוצות 

ים, למרות קטנות של צלמ
  ם.מזהישאלה לבשו אפודים 

בתום ההפגנה מסרה ח"כ     
"יחד עם  :סלימאן-תומא

 .בהפגנה השבועית בבלעיןהשתתפנו  ק"ימוב בחד"ש חבריי
שנים של מאבק עממי צודק נגד גדר  11ציינו תושבי בלעין 

שנים,  11. אלה םיהאדמותבעוברת הההפרדה הגזענית 
ישראלים נגד הכיבוש פעילי שלום הם הפגינו לצד  ןבמסגרת
, זה, למען חיים משותפיםהמאבק את ה .שלוםהולמען 

  !". לעולם לא יוכלו ממשלות השנאה והכיבוש לנצח
מאבק הממושך והנחוש של תושבי בלעין האין ספק ש    

-מערכה שאף נושאת פרי. כהתמדה בעל ומצביע על דרך 
אמורות להימצא מהצד השני היו ש ,מאדמות הכפרדונם  600

  קבות ההפגנות. רו לתושביו בע, הוחזשל הגדר
סבורים שסכין ה ,םיפלסטיניאותם צעירות וצעירים     

למדו את לקחי  טרםם תת שחרור מולדלהאיץ א תמסוגל
מסוגל לנצח את  מוניהין: רק מאבק עממי, דמוקרטי ועלב

  .50-המתקרב לשנתו ה ,הכיבוש

  2016בפברואר  24, 8 גיליון   

  סוכנות הידיעות וואפא –יל מפגין פלסטיני וחיבצילום: 
 



  

 2תגובות /

        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  עכשיו לגזענות קוראים "החלפת עובדים"
במסגרת החלפת העובדים הערבים בעובדים יהודים במפעל "

קוטלר עדיקא בע"מ, שנמצא בא.ת.  הבלוקים שפילמן
  ".עטרות, המפעל מחפש כעת עובדים מקצועיים

  )9.2יינט", ו("ו
  

  

  מיטה לכל חולה
' ציון בני'החולים  חולים דיווחו כי חדר המיון של בית""""

מלא עד אפס מקום, וכך גם מחלקות האשפוז. בבית  [בחיפה]
 'רמב"ם'המיון לשעתיים וב נסגר חדר 'כרמל'החולים 

 'בני ציון'ב .אחוזים 120התפוסה בחדר המיון עומדת על 
העומס חריג במיוחד. בהנהלת בית החולים אישרו כי תפוסת 

ז, בין השאר כיוון אחו 200-עומדת הבוקר על יותר מ המיון
הן לחלוטין. במיון מאושפזים  שמחלקות האשפוז מלאות אף

 מיטות. חולים נוספים 25חולים אף שבמקום  52כעת 
ממתינים בעמדת הקבלה, לעיתים במשך שעות. צוותי 

נאלצים לעתים להמתין בתור  אמבולנסים שמגיעים למקום
נסגר  'כרמל'ב .לפני שהם יכולים להכניס את החולים למיון

 200- בגלל עומס של יותר מ 12:00חדר המיון עד השעה 
        ".אחוז

  )9.2("ידיעות אחרונות", 
  

  

  טור אחרון
        

להתראות. במשך מספר שנים, אני כותב כמעט בכל שבוע     
טור בעיתון הזה, אבל עכשיו אני פורש. נולדתי לתוך בית 

. במשך ארץבשלום ובכך שצריך לחלק את השבו האמינו 
ם אני האמנתי בזה, וניסיתי בכל כוחי לשכנע בכך גם שנים, ג

התפכחתי והתפקחתי.  שאומרים,אחרים. אבל עכשיו, כמו 
  ר.ם אני משנה את הדעות שלי לצד האחמהיו . נגמרזהו
שתי מדינות ישראל בתמיד חשבתי שיש מקום וצורך     

ופלסטין. אחרי שח"כ ברקו מהליכוד, הוכיחה באותות 
מת במונח פלסטין, כי מכנים את המונח ובמופתים, שאין א

דגושה, הבנתי את  'דגושה, ואילו אצל הערבים אין פ 'בפ
הטעות שלי. אין להם זכות למדינה, אם הם לא מצליחים 

  .להגות נכון את שמה
ור הראשון שלי בעיתון המתחרה, אמליץ למנות את בט    

ברקו לשרת החוץ. היא תטען שלהולנדים אין זכות על 
ם, כי באנגלית קוראים למדינה שלהם "נדרלנדס", מדינת

. כנשיא ואנחנו קוראים להם הולנד, וכך נכבוש גם אותם
ואה הולנד, וגם אם ברקו לא נמנה את נשיא צרפת, פרנס

, לפחות היא לא דרכנו תצליח לשכנע את העולם בצדקת
  תהיה כאן כמה ימים, ויהיה לנו שקט ממנה.

    יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

 
  

  לנו... של בעלי ההון?למי... ליהודים? ש
 נבטל. אנחנו הולכים להפוך את אמריקה לנהדרת שוב"

ונחליף את רפורמת הבריאות של אובמה ונבנה מחדש את 
ברני סנדרס רוצה למסור את  ...וחזק הצבא, שיהיה כה גדול

  ".המדינה שלנו
  )10.2"ניו יורק טיימס",  ,דונלד טראמפ(

  

  גולדה: בעקבותיך!
אני .. בשפה הערבית. 'י אין את האות פאין עם פלסטיני כ"

רוצה לחזור להיסטוריה, מה בעצם המקום שלנו כאן לגבי 
 'ירושלים, לגבי פלסטין, שכמו שאמרנו אין אפילו פ

  ."בערבית, כך שהמונח המושאל הזה גם הוא שווה עיון
  ) 10.2בדיון בכנסת,  , הליכוד,ענת ברקו (ח"כ

  ...לפיד השתגע
הרי מה . גושי ההתיישבות בתוך בונה כמו משוגע"הייתי 

במעלה אדומים זה שהיא הפכה להיות בת  שקורה באמת
מה אני עושה  ערובה של יצהר ותפוח. אם את שואלת אותי

מחר עם נשיא ארצות הברית? אני אומר לו תקשיב 'אנחנו 
להקפאת בנייה רשמית מחוץ לגושים, ואני רוצה  הולכים

[תכניות פה יש תב"עות '... וך הגושיםלבנות כמו משוגע בת
בונים פה היום היא  למאה אלף איש. הסיבה שלאבניין עיר] 

 כי ממשלת ישראל לא רוצה להגיד 'אני מקפיאה שם ובונה
רוצה לחיות  אני נגד הפרדת דת ומדינה, מפני שאני... פה'

במדינה יהודית. למשל הפרדת דת ומדינה כרוכה בביטול 
  ".לא רוצה לבטל את חוק השבותואני  ,חוק השבות

  יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, (

  )8.2גל"צ,  ,מעלה אדומיםבחוג בית ב
  

  ... לגמרי לא
יאיר לפיד הוארכה,  'יש עתיד'כהונתו של יו"ר מפלגת "

לתקנון המפלגה, שיאפשר ללפיד  56לאחר ששונה סעיף 
התקנון  .2023להמשיך ולעמוד בראש המפלגה עד שנת 

ללא כל דיווח לתקשורת. במקום הנוסח המקורי של שונה, 
היו"ר המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של 'הסעיף, לפיו 

", ולפיד זכה לארבע שנים 21-, נכתב "הכנסת ה'20- הכנסת ה
בהמשך התברר כי מאז,  .נוספות של כהונה ללא בחירות

לפיד האריך את כהונתו פעם נוספת, וכי לפני כשלושה 
א הוסיף לעצמו עוד תקופת כהונה. כך שבסך חודשים הו

הכול, הוא יכהן ארבע קדנציות בלי שניתן יהיה להדיח אותו, 
   ."לכל המאוחר 2027עד 

  ) 10.2, 10ערוץ (
  

  עם האוכל בא התיאבון 
לפני עשור התחושה . בנקודת זמן היסטוריתאנחנו נמצאים "

שהציונות הדתית נרמסה. המסר היה האהבה תנצח  הייתה
נכון. מאז אנחנו על  בגלל התבוסה חשבנו שהמסר לאו

בשביל  .אוטובוס השלטון, והצעד הבא שלנו הוא השלטון
. שנה 100להנהיג צריך לחשוב איפה אנחנו רוצים להיות עוד 

אנחנו בנקודה שבה צריך להחליט האם אנחנו רק מקלט לעם 
הציונות הדתית נראית ... שאנחנו מדינה יהודית היהודי או

האוכל.  מים כמו מישהו שלא אכל הרבה זמן ומזנק עללפע
אנחנו כבר לא החבל שמושך את ההנהגה לכיוון כזה או 

. יותר ממלכתיים כי אנחנו ההנהגה אחר. צריכים להיות
שלטון הרוב זה לא דריסת המיעוט ומצד שני התחשבות בהם 

לא  1977כל ממשלות הימין מאז  לוותר להם. לא אומר
        ל!".אנחנו צריכים למשול. נו למשואנחנו בא משלו,

  יו"ר הבית היהודי, השר נפתלי בנט, (

        )8.2,  7בכנס ירושלים של ערוץ 



  

 3חברה ורווחה  /   
 

  מחאה חברתית ועוני
  שביתת העובדים הסוציאליים לא הייתה 'כיכר תחריר', אך הולידה קפיצה תודעתית

 האיגוד הישראלי לרווחה חברתיתל הכנס השנתי ש    
דן  , אשרחשוב ביותר אירוע אהו ,ESPAnet) –(אספנט 

מאות חוקרים, עובדים  בהשתתפות בשאלות חברה ורווחה
   ה ופעילים.סוציאליים, אנשי אקדמי

אחד ), 18.2בכנס השביעי, שנערך באוניברסיטת חיפה (    
קשר בין , הוקדש לרחבההשתתפות בהמושבים שזכה 

אוכלוסיות החיות בעוני ל 2011מחאה החברתית של קיץ ה
עובדים הסוציאליים. במושב הוצגו תוצאות של שני לו

השלכות המחאה החברתית  עלרכו לים שנעימחקרים מקב
שקל למשפחה) ובקרב  4,000עד הכנסה של ( ייםענבקרב 

  שחלקם לקחו חלק פעיל במחאה.  ,העובדים הסוציאליים
פרופ' עליזה לוין מאוניברסיטת חיפה הציגה את תוצאות     

 :י, יהודים וערביםהסקר שנערך בקרב תושבי שכונות העונ
נוספים  30%-שקל לחודש ו 2,000עד  מהם משתכרים 56%
 .נשאלים מכל הארץ 1,000-הסקר הקיף כשקל.  4,000עד 

עקבו אחרי המחאה החברתית, מהם  74%עולה כי  מהסקר
. עוד עולה מהסקר כי בין חלק פעיל בה ולקח 14%אך רק 

נרשמו יותר גברים ופחות נשים, יותר יהודים  הפעילים
ופחות ערבים ויותר חילונים ופחות דתיים. "ככל שהאדם 

כך השתתפותו במחאה הייתה  -שחי בעוני הוא דתי יותר 
נמוכה יותר", אמרה פרופ' לוין. לדבריה: "הקבוצה שלקחה 

   ק  במחאה היא של העניים החרדים".הכי פחות חל
 70%כי  ,עוד עולה מהתשובות שנתנו משתתפי הסקר    

 70%אך  .סבורים שהמחאה "העלתה תביעות צודקות"
 10%ק הדגישו כי "המחאה לא נשאה פרי". רמהנשאלים גם 

מהנשאלים השיבו שהיו תוצאות חיוביות למחאה בכל 
  הקשור לשינוי המדיניות החברתית והכלכלית של הממשלה. 

הצטרפו למחאה שעוד עולה מהראיונות שנערכו עם אלה     
תחושה של הדרה. הפעילים  םכי קיימת בקרב ,באופן פעיל

מתחו ביקורת על המחאה החברתית בשלושה מישורים: "הם 
שהגדרת המחאה כ'מחאת מעמד הביניים' מדירה אותם חשו 
של הפעילים  ערכה החברתית ואף מקטינה את חלקםמהמ

עוד נמתחה ביקורת על כך  .שבאו מאוכלוסיות העוני
שהמחאה שימשה קרש קפיצה לכמה מראשיה כדי לקדם 

ושלא נרשם כל  ,שאיפות פוליטיות אישיות ולהיבחר בכנסת
 ההכלכלית של הממשלה", מסרשינוי במדיניות החברתית ו

  פרופ' לוין.
ד"ר יסמין עבוד חלבי, מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל,     

ך בקרב ושב את ממצאי הסקר המקביל שנערהציגה באותו מ
מאות נשאלים תשובות לסקר של העובדים הסוציאליים. מ

 ,לדבריהם .לקחו חלק במחאה החברתית םעולה כי כמחצית
אך בשיחות  –במקום העבודה  "כולם דיברו על המחאה

אשר  בלתי פורמאליות ולאו דווקא כחלק משגרת העבודה".
, ממצאים הפוכים מאשר בקרב החיים בעוני. לקשר להכנסה

 "ככל שהכנסתם של העובדים הסוציאליים הייתה נמוכה
בה , כך הם נטו יותר לקחת חלק במחאה והשתתפו יותר

     .הדגישה ד"ר עבוד חלבי ,באופן פעיל יותר"
שבתו , 2011מספר חודשים לפני המחאה, במארס כי יצוין     

מו"מ על  מהלךימים ב 23העובדים הסוציאליים במשך 

דיווחו שהשביתה הייתה מבחינתם שההסכם הקיבוצי. "יש 
'כיכר תחריר' של המחאה החברתית", סיכמה ד"ר עבוד 

-י (אוניברסיטת בןהגיב ד"ר אפרים דויד זו עמדהחלבי. ל
- שהציג מחקר על שביתת העובדים הסוציאליים ב ,גוריון)

השביתה והמחאה  שכן"כיכר תחריר זה לא היה,  :2011
שבאה בעקבותיה לא זעזעו את המשטר הישראלי, אבל עבור 

ובייחוד מהעובדות הסוציאליים רבים מהעובדים 
מעמדית -קפיצה תודעתית הייתההסוציאליות, השביתה 

  חשיבות". בעלת
  

  טובתן בפתאום כולם רוצים '

  'ים הערביותשנשל ה
  

במסגרת הכנס של  שנערכו ,המושבים הרביםמאחד     
הוקדש לשאלת המגדר והמדיניות החברתית.  ,"אספנט"

במושב הציגה ד"ר עמליה סער, מאוניברסיטת חיפה, מחקר 
או למה  ,טיזציהפולי- "'גיוון' כמהלך של דה :תחת הכותרת

טובתן של הנשים הערביות?". לדברי כולם רוצים ב פתאום
ד"ד סער, מאז שהתקבלה לארגון המדינות הקפיטליסטיות 

ישראל הרשמית החלה לדבר על  ,OECD)-הגדולות (ה
  "גיוון". 

שבעשור האחרון מוסיפות לספר החוקים  ,"אותן ממשלות    
מספר מסחרר של חוקים מפלים ומדירים שמטרתם 

ע את העליונות היהודית במדינה, המוצהרת היא לקב
שמחמירות חדשות לבקרים את ההגבלות והפיקוח על 

ונותנות גיבוי מלא למתקפות  ,פלסטינים- האזרחים הערבים
בקידום  –ממש באותה נשימה  –עוסקות  ,שטנה כלפיהם

שיח של 'גיוון'", הדגישה. "תשדירי שירות מעלים על נס את 
משרד החינוך הקדיש חשיבות הגיוון במקומות העבודה, 

תרבותיות ומיד אחריה, שנה לנושא 'האחר הוא -שנה לרב
אני', משרד ראש הממשלה הקים רשות מיוחדת לתעסוקות 

פרויקטים  ועודחים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים' 'האזר
  " הוסיפה. רבים

מה שעומד מאחורי "הגיוון" הוא מהלך  ,לדעת ד"ר סער     
של הדיכוי המתמשך של  פוליטיזציה- מתוחכם של דה

ליברלי שהשתלט -הערבים בישראל, המעוגן בהיגיון הניאו
והכלכלה.  במושב אחר, פרופ' דני גוטוויין  על הפוליטיקה

ביקורת קשה על "השיח אף הוא מתח  (אוניברסיטת חיפה)
תרבותי שהפך להגמוני בישראל בשלושה העשורים -הרב

טה". לדבריו בד בבד עם התבססות משטר ההפר ,האחרונים
את משטר  תלאידיאולוגיה המבסס כההרב תרבותית הפ

שוויון נרשם -תרבותיות ויותר אי-ההון. "יותר מדברים על רב
-קולוניאליזם, פוסט-"פוסט :בחברה", אמר והדגיש

, עולמם תרבותית-מודרניזם, תיאוריית הרב-לאומיות, פוסט
השימוש המופרז במושג ממשלתיים ו-של הארגונים הלא

ברה אזרחית' ללא הקשר מעמדי; כל אלה הם כלי עזר כדי 'ח
ליברלי -לקדם את הסדר הניאולפורר סולידריות מעמדית ו
        בחברה הישראלית ובעולם".  
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  החלטת מח"ש מקוממת
  

כי לא  המחלקה לחקירות שוטרים,בתגובה להודעת     
באקדח חשמלי  למוות ירו 2014-שביועמדו לדין השוטרים 

סרו עדות וזאת למרות שמ –בצעיר האתיופי יוסף סלמסה 
(חד"ש, הרשימה  אמר ח"כ דב חנין ,לאחר התקריתשקר 

  כי מדובר בהחלטה מקוממת: המשותפת)
"עבור רבים מיוצאי אתיופיה, ההחלטה הזו ממחישה את     

ידי -הזלזול מצד המערכת. המקרה של סלמסה הועלה על
סמל ליחס  אמפגיני מחאת יוצאי אתיופיה בשנה שעברה, והו

 ".מיעוטיםפליה שמגלה המשטרה כלפי העוין ולא
בעקבות מחאת הצעירים בשנה שעברה, העלה ח"כ חנין     

נסת הצעה להקמת ועדת חקירה להצבעה במליאת הכ
פרלמנטרית לבדיקת האפליה נגד יוצאי אתיופיה, אולם 

  .הקואליציההצעה זו הופלה בידי 
  

  

  

 מדיניות מעקב גזענית
, הרשימה סלימאן (חד"ש-חברת הכנסת עאידה תומא    

טחון משה יעלון י) הגישה שאילתה לשר הבהמשותפת
צה"ל לאחרונה נוהל הסימון החדש שהנהיג  לגבי(הליכוד) 

סימנו החיילים את התושבים  ,באזור חברון. בהתאם לנוהל
 במספר סידורי שהוצמד לתעודות הזהות.

סלימאן הציגה את השאילתה מעל דוכן הכנסת - תומא    
"אנחנו לא מדברים על מספרי תעודת הזהות של  :ואמרה

תושבי חברון, אלא על כך שבנוסף לתעודות הזהות הצבא 
שבים ומצמיד את הפתק הממוספר לתעודת ממספר את התו

ת מה תכלית השיטה הזאת ומה הזהות. אני רוצה לדע
? והאם גם המתנחלים מטרתה? מי הגורם שהחליט לנהוג כך

 ?"שיטהבחברון למשל ממוספרים באותה היהודים 
טחון אלי בן דהן (הבית היהודי) השיב יסגן שר הב    

להקל על המעבר כי מדיניות הזו נועדה  ,לשאילתה ואמר
בנקודות הבדיקה המוצבות בין השכונות השונות בחברון, 

הוא  .וכי מי שהחליט על כך הם גורמי הצבא בגזרת חברון
הוסיף כי בינתיים כבר בוטל הנוהל, וכי כעת בוחנים בצבא 
דרכים אחרות לייעול הליכי הבדיקה והחיפוש המתבצעים 

דרכים סלימאן שאלה אותו מהן ה- במחסומים. כשתומא
חזר בו בן דהן ואמר כי לא יהיו כל פרוצדורות  ,הנבחנות
 חדשות.

סלימאן כי -בתגובה לדברי סגן השר אמרה תומא    
"הפרקטיקות הללו מתווספות לשרשרת של נהלים פוגעניים 
שמנהיג צבא הכיבוש בשטחים הפלסטיניים הכבושים. זוהי 

ון כבוד שגרה של פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר, כג
האדם וחופש התנועה. סגן השר טוען שסימון התושבים נועד 
להקל על הליכי הבדיקה והחיפוש למען התושבים, אבל 
ברור שישנה מדיניות גזענית של סימון תושבי חברון 
הפלסטינים, על מנת להדק את המעקב אחריהם. אין לנו 

אמון בהבהרות הללו. אנו נמשיך את המעקב בנושא כדי 
שהצעדים הגזעניים הללו לא יחזרו ולא יוחלפו לוודא 

  .בנהלים גזעניים חדשים"

  אפס אכיפה וענישה
) 16.2חברי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ערכו (    

נהרג לפני כחודש ביקור פתע באתר בנייה בפתח תקווה בו 
: יומסר בעקבותשהשתתף בביקור, ח"כ דב חנין, עובד. 

התמונה שהתגלתה לנו היא קשה. אין הקפדה על נהלי "
מבצעים עבודות בגובה בלי הבטיחות, עובדים בלי קסדות 

רתמות, מנהל עבודה שהוא גם אחראי הבטיחות היחיד 
 ,קרקעי-תתהוצריך להתרוצץ בין שלושת בנייני הענק והאתר 

ונמצא בקונפליקט מובנה בין הוראות הבטיחות לבין הצורך 
  ".הבנייה מהר ובזוללסיים את 

אבל מה שקשה במיוחד זו ההבנה שכך נראים רוב אתרי "     
ופן. ולכן התוצאות ד הבנייה בישראל. מה שראינו איננו יוצא

הרוגים בתאונות בניין בחודש, הן למרבית הצער  7הקשות, 
האחריות על ההפקרות הזאת מתחילה . צפויות לחלוטין

פיקוח. אפס אכיפה למעלה. מעט מדי פקחים, מעט מדי 
  ".וענישה

כך נראים הדברים כאשר יש לנו שר " :ח"כ חנין הדגיש    
המקדיש מאות שעות  , שהוא גם ראש הממשלה,כלכלה

ות לפעולה בעניין להגנה על הטייקונים במתווה הגז ואפס דק
  ".בטיחות עובדים

 

בהשתתפות ח"כ ג'בארין משלחת 

כדורי בטול כרם תביקרה באוניברסיט  
 

למקצועות הטכניים  כשירבמוסד האקדמי המ בביקור    
הרשימה המשותפת),  ,לקחו חלק ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש

וד"ר ענת  מהאוניברסיטה הפתוחה פרופ' מוסטפא כבהא
נה של וצר. הביקור בא על רקע מאוניברסיטת תל אביב מטר

קמפוס, לבנות חומה סביב שטח ה הנהלת האוניברסיטה
התדירות של כוחות צה"ל לשטח כניסותיו בעקבות 

הצבא לא  האוניברסיטה, ואף הקמת מטווח בשטח הקמפוס.
  מאפשר את בניית החומה. 

 פלסטיני להכשיר את הקרקע באמצע נובמבר החל קבלן    
. הוא עבד כשמונה שעות ואז הופיעו קצינים לבניית החומה

כך סיפר ל"הארץ" סגן נשיא האוניברסיטה, ד"ר , וחיילים
דחפו, היכו, השפילו אותנו, ואז  ר עליאן. "החייליםדירא

מה מטרת  החרימו את הדחפור, על אף שנאמר להם בבירור
 חומת ההפרה.העבודות". הדחפור עומד עד היום, בטל, ליד 

עשרות ימי לימוד הופסקו באחרונה בשל פריצות של      
מדמיע וירי חי. חממות ניסוי  הצבא לקמפוס, תוך שימוש בגז

צעירים  20–כ .איות נפגעו, הלכו לאיבוד ימי מחקרחקל
נפצעו מיריות צבא הכיבוש ועשרות חשו ברע מהגז המדמיע. 
מהצבא נמסר לחברי המשלחת מישראל שהדחפור הוחרם 

  כדי לשמש "מוצג משפטי".
ה שנערכה בהשתתפות חברי המשלחת וחברי בפגיש    

נדונו עניינים תקציביים של  הנהלת האוניברסיטה
אוניברסיטה, מיקומה בין המוסדות האקדמיים ה

הפלסטיניים, הרצון של אנשיה לאפשר לימודים לסטודנטים 
של ראשי , רצונם םיפלסטיניים אזרחים ישראלי

פות קצרות בגיוס אורחים מחו"ל שיגיעו לתקוהאוניברסיטה 
נכונות וד נמסר כי קיימת ע .או אפילו להרצאות אורח

 .כיבושהם ישראליים מתנגדי אקדמאי להמשיך את הקשר עם



  מ
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    שלושה מעגלי התערבות בסוריה
  ת מלחמת האזרחים בסוריהסעודיה וישראל מוסיפות שמן למדורטורקיה, 

  
  

  אפרים דוידימאת 

  
נשיא ארצות הברית, ברק    

ר אובמה, ונשיא רוסיה, ולדימי
) 14.2פוטין, דנו בשבוע שעבר (

ובהסכם להפסקת  מצב בסוריהב
המעצמות בוועידת  אישרוהאש ש

ינכן. על פי ההודעה הביטחון במ
 הרשמית, שני המנהיגים, ששוחחו

בטלפון, "הסכימו להגביר את 
      שיתוף הפעולה בין המדינות". 

חרף ההסכמה וההסכם, טורקיה    
המשיכה להפגיז את העמדות של 

וחדת המפלגה הדמוקרטית המא
. המפלגה דחתה )YPG( סוריהשל האוכלוסייה הכורדית ב
ם מהאזורים ית כוחות הכורדיאת דרישת טורקיה לנסיג

ק הצבא הטורקי. במפלגה ימחז ותםלגבול, א הסמוכים
התערבות מצד טורקיה  הוסיפו כי "סוריה תתנגד לכל

במדינה". בשבוע שעבר גם נסר על המעורבות הסעודית 
  . לכאורה, נגד דאעש –הישירה בהתקפות על סוריה 

שבאה  טורקיה וסעודיה,הצבאית הישירה של  ןהתערבות     
, לאחר התערבותן הצבאית הישירה של ארה"ב, איראן

 – וכוחות נאט"ו , בריטניה, צרפתרוסיה ,חיזבאללהישראל, 
מבשרת טובות. מדובר בעליית מדרגה בסכסוך דמים  ינהא

כהתקוממות עממית למען צדק  –אין לשכוח  – שהחל
בה לוקחים  ,חברתי ודמוקרטיה והתגלגל למלחמת אזרחים

אזוריות (טורקיה, ישראל, המעצמות הסורים;  חלק אזרחים
איראן, סעודיה, קטאר ועוד) והמעצמות האימפריאליסטיות 
הגדולות: ארה"ב, רוסיה ומדינות מערב אירופה. ככל שחולף 

סורי, האזורי -הזמן, בשלושת המעגלים של הלחימה (הפנים
 עמוקה יותרנעשית והגלובלי) ההתערבות האימפריאליסטית 

  ויותר. 
האם תמימות הדעים הקיימת בין המפציצים והמפוצצים     

 ,ש ודומיהםיש למגר את רוצחי דאעלפיה  ,דמת סוריהאת א
היא הסיבה להתערבות הגוברת? לכאורה התשובה היא 

ים של האיסלאם יחיובית. אך בפועל, הפלגים הפשיסט
כדי לתרגם לשפת המעשה קל הפוליטי הם לא יותר מתירוץ 

חלוקת ההשפעה : מחלוקתהיסוד בותר. מחלוקת עמוקה י
ח קרים, בעולם בין המעצמות השונות. רוסיה, לאחר סיפו

שמחוץ  בודדהצבאי ה מוצבה מנסה להגן (בין היתר) על
ים שארה"ב י. זאת, לעומת מאות בסיסים צבאהלגבולותי

שליטי כמו כן,  ומדינות ברית נאט"ו מפעילות ברחבי העולם.
טון הולכים ונחלשים גשינאוו הקרמלין ערים לכך ששליטי

בייחוד מאז המשבר  –והשפעתם בעולם בנסיגה 
פרץ  ואשר, 2007הקפיטליסטי העולמי שהחל בקיץ של 

דווקא בארה"ב. אבל גם רוסיה לא מתייצבת אל הזירה בשיא 
כוחה. לאחר פירוק המבנה התעשייתי המפואר שירשה 

ר נשק. זה נפט, גז וייצו לה מברית המועצות, כל מה שנותר
  . המחירי הנפט השפעה הרסנית על כלכלתהתלולה ב הוליריד

פרק זה בתולדות סוריה (ושל מדינות ערביות נוספות כגון    
שקיימת שותפות אינטרסים בין  מעידלוב או עיראק) 

מונרכיות הערביות, -המעצמות האימפריאליסטיות, הפטרו
כוחות המעצמות האזוריות (הכוללות את ישראל) ו

נים ים האיסלאמי המזויזלהפונדמנט
ם. כולם, ללא יוצא דופן, יוהרצחני

הרכבתה של במעוניינים בפירוקה ו
 סוריה (או מה שנותר ממנה) לטובת

סים . בסבך הזה של אינטרענייניהם
  :שתי שאלות ללא מענהרק נותרו 

מה עם העם : השאלה הראשונה    
הסורי? אותו עם המשלם בדם 

 צויוני מבניו נאלובדמים ושמיל
? מי מייצג אותם מולדתםלנטוש את 

כאשר מטוס רוסי (או אמריקאי, או 
צרפתי) מפציץ עוד "יעד אסטרטגי" 
וגורם למותם של חפים מפשע? מי מייצג את העם הסורי 

ברחבי אירופה במפגשים שנערכים בבתי המלון היוקרתיים 
לפני מספר חודשים בשוויץ כמו המפגש שנערך  –

הברית, טורקיה, -ות שרי החוץ של רוסיה, ארצותבהשתתפ
, שוב בשוויץ, אחרוןאו המפגש הירדן וערב הסעודית? 

אך ללא  –בהשתתפות נציגי משטר אסד וה"אופוזיציה" 
  נציגי הכוח המתקדם ביותר בזירה: הכורדים?

האם יש דרך לעצור את מחול השדים,  :שנייה שאלה                
להידרדרות  כזיתאחריות מר לדעתי,האימה והדמים? 

, אסד-נשיא סוריה בשאר על למלחמת אזרחים מוטלת על
נגד מתנגדיו שדרשו  קטלנייםבמסעות דיכוי  2011-בפתח ש

כיום, הנשיא אסד, כנראה אולם צדק חברתי ודמוקרטיה. 
בלחץ מצד רוסיה, מוכן להפסקת אש ולהגעה להסכם בדבר 

שתחת עריכת בחירות, בעוד שטורקיה והארגונים הסוריים 
חסותה מציגים כתנאי מוקדם למו"מ את סילוק אסד. כיום, 

על רקע המסתבכת במפה הפוליטית והצבאית בסוריה 
ההתערבות הגוברת של המעצמות שתוארה לעיל, הפסקת 
אש והגשת סיוע הומניטארי לנצורים ולפליטים נראות 

, כדי להעביר את העימות כצעדים הנחוצים באופן מידי
  . ומתן-פסים של משאהפנימי בסוריה ל

     

      במלחמהחצי מיליון הרוגים כ'גרדיאן': 

נתונים ) 11.1העיתון הבריטי "גרדיאן" פרסם לאחרונה (     
מניין ההרוגים בלחימה  , לפיהםחדשים של מכון מחקר סורי

הנתון החדש עומד בניגוד לנתון  .אלף 470במדינה עומד על 
נהרגו במלחמת אלף בני אדם  250שהציג האו"ם ולפיו 

   .הנכנסת לשנתה השישית ,האזרחים
מאוכלוסיית סוריה  11%-הנתונים החדשים, יותר מ לפי    

השנים האחרונות, ותוחלת  נהרגה או נפצעה בקרבות בחמש
 שנים 55-ל 2010שנים בשנת  70-החיים במדינה צנחה מ

הנזק הכלכלי שנגרם לסוריה בשל הלחימה  .2015בשנת 
עלו  מחירי המוצרים במדינהארד דולרים. מילי 255- נאמד ב

וד עיותר.  והמחירים באזורי הלחימה גבוהים אף 53%-ב
הפכו חים בסוריה ראחוז מהאז 45-מהנתונים כי כ עולה

עברו מהם ארבעה מיליון פליטים במולדתם או מחוצה לה. 
 מיוחבתהם עקורים מיליון  6.3אל מחוץ למדינה ועוד 

  .סוריה
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  לא נשק, כבוד לאנשים החיים כאן
והמחזאי סלמאן נאטור , המסאילזכרו של הסופר, העיתונאי

סלמאן  מותו של הסופר, המחזאי, העיתונאי והמתרגם    
הוא אבידה גדולה לספרות הפלסטינית, ) 15.2נאטור (

ערבית, -לתרבות הישראלית ולמערכה לשותפות יהודית
   .צודק ויציב לדמוקרטיה ולשלום

 , נולד66שמת בגיל  היוצר הפורה והחדשן, נאטור,    
  שם גם נקבר.דאלית אל־כרמל, ב
  

  סלמאן נאטור, צילום: מיראס נאטור         
  

ספרים, ביניהם ספרי פרוזה, תרגומים, ומסות  30-פרסם כ    
 בעיקרעסק בספריו ביקורתיות בנושאי תרבות וחברה. 

בנכבה הפלסטינית,  ם ובחיי היומיום של הפלסטינים,במעמד
ומאמרים  טינית בישראלפלס- תרבות הערביתוכן מסות על ה

בין ספריו של נאטור: "הולכים על הרוח",  .בעיתונות
 מונולוג ישראלי".   -"מאחורי המילים", "סופר זעם 

במפלגה  ותפעילאת פעילותו הספרותית וההגותית שילב ב    
 מוקרטיים.ובארגונים ד ובחד"ש הישראלית הקומוניסטית

"אל־איתיחאד" ואת הירחון  יומוןאת מדור התרבות בערך 
   לספרות ערבית "אל ג'דיד". 

תושבי  עםסולידריות לועד מקימי הונמנה עם  1982-ב    
ששבתו במחאה על סיפוח הגולן  ,רמת הגולן הסורים

 במשך כמהבית  מעצרהיה עצור ב פעילותו זולישראל. בשל 
  חודשים. 

 מכון אמיל תומא ללימודיםניהל את  במשך שנים    
בשנים האחרונות ניהל את בחיפה.  ים וישראלייםיפלסטינ

  בחיפה. אבמרכז מוסאו מרחבים וזכויות תרבותיות פרויקטה
מייסדי ועד היוצרים הישראלים  םנמנה ע 1986-ב    

ארגון "אעלאם" ההיה יו"ר  .והפלסטינים נגד הכיבוש
ערבים כללי של סופרים האיגוד בלתקשורת ערבית, וחבר 

 עמותה לפיתוח המוזיקה הערבית.בבישראל ו

"הזמן הצהוב" מאת  אתנאטור תירגם מעברית לערבית     
"שיחות על מדע וערכים" מאת פרופ' את  ,דויד גרוסמן

  . וספרים אחרים ישעיהו ליבוביץ'
 נצרתתיאטרון ב ,בין היתר ,הועלויו מחזותמחמישה     

 .חכוואתי במזרח ירושלים-י אלבתיאטרון הפלסטינו
בתיאטרון יפו העלה את הצגת היחיד שלו "זיכרון". בין 

"נחיתת אונס" שביים מאזן ע'טאס ו"הזת  – מחזותיו
  אל־ע'ורבאל" שביים סלים דאו. 

בכינוס שנערך במסגרת פסטיבל עכו האחרון ועסק     
הדגיש נאטור שיש  ,ביהודים ובערבים בתיאטרון הישראלי

ודים על סטריאוטיפים של ערבים ויה הצגתם שלק את להפסי
הבמה ולבחון את הדמויות כבני אדם שווים. "אפשר ללכת 
להצגה שיש בה מוחמד והוא לא אוכל חומוס אלא 
המבורגר? אפשר לקרוא ספר שיש בו יהודייה שקוראים לה 
רחל ושלא הייתה חיילת במחסום? צריך לפתוח את הראש 

 ולחפש איך להביא את בני האדם כבני אדם", אמר.

"ר ועדת פרסם מוחמד ברכה, יו ,דבר מותו היוודעעם     
המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, הודעה בה 

א "אבידה גדולה לספרות וכי מותו של נאטור הכתב, נ
ולתרבות. נאטור היה נציגו המובהק של הדור השלישי של 

  היוצרים לאחר הנכבה".  
השופע שלו, את  "כל מי שפגש אותו יזכור את ההומור    
את כוח החיות שלו, ואת ראייתו הנוקבת , יפוריו הנהדריםס

", ספד לו ערבית והיהודית־פלסטינית-את המציאות העברית
  . אלמוג בהרוהמשורר הסופר 

, הרשימה המשותפת) ומראשי מק"י ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
"חברי הסופר סלמאן נאטור, היה יוצר מחונן, כשרוני,  כתב:

צד הצדק, להוא ידע תמיד להתייצב מחדש ובעל חוש הומור. 
 עם המוחלשים, למען שלום ושוויון בארץ הזאת. סלמאן

בכנס צת את השקפת עולמו בדברים שאמר מתי נאטור
: התקיים באוניברסיטת תל אביב בחודש אוקטובר האחרוןש

'האדם שרוצה להישאר פה לתמיד לא צריך כוח, נשק ופצצת 
עז לכבד את המקום  הוא צריך החלטה מודעת ורצון .אטום

האוויר והים את בתוכו, שעפר שבו והעצים ההזה, לכבד את 
האדם את וגם לכבד את הילד הקטן שגדל כאן ו ,וההר שלו

  ששייך לכאן'". 
  

ראה ראה ראה ראה     אשר תורגם לעברית,אשר תורגם לעברית,אשר תורגם לעברית,אשר תורגם לעברית,    ,,,,של נאטורשל נאטורשל נאטורשל נאטור    פרק מספרו האחרוןפרק מספרו האחרוןפרק מספרו האחרוןפרק מספרו האחרון                
"זו הדרך", שפורסם בחודש ספטמבר "זו הדרך", שפורסם בחודש ספטמבר "זו הדרך", שפורסם בחודש ספטמבר "זו הדרך", שפורסם בחודש ספטמבר של של של של בגיליון היובל בגיליון היובל בגיליון היובל בגיליון היובל אור אור אור אור 

-http://maki.org.il/he/wp:  :  :  :  אשתקדאשתקדאשתקדאשתקד

content/uploads/2015/08/ZuS2015.pdf  

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

 , ללא תשלום, מתבקשים לשלוחהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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נוף פרוורי 

  אחיד וריק
 –מתוך ספרה החדש של תמר ברגר 

   אוטוטפיה: על מרחב הביניים הפרוורי בישראל
  

 עמ') 344(עם עובד, סדרת קו אדום, 
  

האוביקט מצוי שם, אך הוא חמקמק. זהו     
יער של צמודי קרקע בעלי גג רעפים אדום 
וגמלון וחלונות אנייה וחצר מרוצפת ועמוד 

דורסל וכד חרס גדול ואורן לימוני וחניה כ
ורחובות ששמותיהם שמות פרחים. ושורה 
של וילות מגודרות היטב, הנגלות רק באורח 

ר ורק בהצצה, עם גג רעפים כחול וחצ חלקי
מרוצפת ואורן לימוני וברכת שחייה. או 

 -או תלת -מרחבים גיאומטריים של בתים דו
תר בתוך קומתיים או יו-או תריסר -או שמונה

ערים ובשוליהן, ולאורך כבישים רחבים 
וכיכרות, בין פארקים וגנים, ובמרחק מה 
מהם בתי ספר וגנים ומתנ"ס ומרכז מסחרי 

עם סניף של מגה וסופרפארם. או מגדלים בודדים ומקבצי 
מגדלים בשולי ערים עם פארקים ענקיים. או טבעות חיצוניות 

גם מערכות של  של צמודי קרקע ביישובים ערביים. והוא
דרכים ואולמות אירועים ותחנות דלק וקניונים ומרכזי 
תעסוקה ואתרי בילוי ומרכזי ספורט ופארקים. ואקרשטיין 

  וכתר פלסטיק. 
זהו מראה נוף, הנוף הפרוורי. מסודר, אחיד וריק. הוא     

קומתיים - אחיד ומסודר במבט ממרחק: יערות הבתים החד
הנפרשים על גבעות ראש העין אדומי הגגות הטובלים בירוק 

, יער המגדלים של צפון פתח תקוה, שורה 5במבט מכביש 
מסודרת של קוטג'ים המתייצבת אל מול העין בנס ציונה 

, בתי ההרחבה הלבנים של חדיד הנראים 4303מצפון לכביש 
, מתבדלים או מובדלים מהמושב, מגדלי עיר 1מכביש מס' 

, ארץ 2יעה בכביש מס' ימים בדרום נתניה המלווים את הנס
שלה ומגדליה המתגלה  קרקעה- ראשון מערב על צמודי

, המשך הבנייה של מודיעין בשולי כביש 431מצפון לכביש 
, בתי עופרים ובית אריה השלווים על שיפולי הגבעות 443

, בתי מצפה חרשים המציצים אך מעט אל 465מעל כביש 
ת מול שורו-, בתי בת חפר המתארגנים שורות864כביש 
  . פרוורים וכבישיהם. 6כביש 

זהו נוף הבנייה החדשה בישראל, המגלם בהופעותיו     
קוטג'ים והשונות צורת מחיה ומגורים אחת. קוטג'ים סתם 

טוריים, דופלקסים, וילות, מדורגים, פנטהאוסים, דירות גן 
קומות ומגדלים. נוף - ודירות בבנייה רוויה נמוכה, רבי

מו וחלקו עודנו מתהווה. נוף שכונות ושחלקו יושב כבר במק
  שלוות וחיים מסודרים ומנופים ואתרי בניה. 

פרוור, נענים למבנה עומק פיזי -שכונה, פרוור-שכונה    
אחד: מערכות כבישים היררכיות היקפיות ומתפצלות, 
שדרות וכיכרות היוצרות מבנה גיאומטרי כללי ומשוות להם 

צמודי  –ות של בתים את צורתן, דגמים חוזרים בווריאצי
הפרדה בין הפונקציות  –קומות - קרקע, בבנייה רוויה ורבי

השונות ושטח ציבורי ירוק בדמות פארק רחב ידיים בדרך 
  כלל. 

הצבעוניות חוזרת, גם החומרים שמהם עשויים הפרוורים.     
, אבוהק הבתים הלבנים, גגות הרעפים האדומים, ירוק הדש

למנטים עיצוביים קישוטיים הצמחייה הטיפוסית, אותם א
רכים, משרביות, מסגרות אבן ריקות, גמלונים, ח –אופייניים 

עתיק כללי, -קלסי, כמו-כמו –הרמיזות הסגנוניות השונות 
כפרי, גדרות העץ, - ערבי או כמו-ימי ביניימי, כמו-כמו

המתכת הצבועה אפור או האבן המחופה, שערי הברזל, 
  ..שלטי הכניסה מקרמיקה.

הנוף הזה ריק. משך רוב שעות היום נראים במרחבי     
שם ילדי בית הפרוורים רק גננים, נותני שירות פה ושם, פה ו

טורקת את דלת המכונית ונכנסת ספר משתרכים ומישהי ה
-הביתה. תנועה דלילה, שנבלעת במרחב הגדול. פעמיים

שלוש ביום, בשעות קבועות פחות או יותר, מופר 
הילדים  המבוגרים לעבודה, השקט: בבוקר יוצאים

ר ונותני השירות מגיעים פסהולכים או נוסעים לבית ה
לעבודתם, בראשם העוזרים ועוזרות הבית; בצהריים 
הילדים שבים הביתה בהסעה או ברגל והעוזרים 

ים אל תחנת האוטובוס בחזרה אועוזרות הבית יוצ
מהות מסיעות את הילדים לחוגים, ילביתם, אחר כך א

סע לברכת השחייה, זוג יוצא לראות הצגה מישהו נו
בתיאטרון ואז, עם רדת הלילה, שוב נופל השקט 

  המוחלט על מרחבי הפרוורים. 
הסטטיסטיקה מראה כי מרחב הפרוורים הוא     

מרחבו של מעמד הביניים. פירושו של דבר שהוא 
מאופיין אפיון חברתי, כלכלי, לאומי, מגדרי 

עד הזה רחב כי המניראה יון ואידיאולוגי מסוים. המשך הד
  ל זאת מובחן. אמנם, ובכ

יש דברים שהלמ"ס אינו יודע לבדוק: את תנועת הגוף מול     
 ובשביליםאלפי הרצים בטיילות  –למשל  ,פסיביות שלו

המושקעים בראשון מערב, במודיעין, בבת חפר או בתל 
מונד, ומנגד ישיבה של שעות במכונית בדרכים אל העבודה 

אל החוגים, הקניון והמנגל המפטם של השכנים. או  וממנה,
כיצד מתבגרים בפרוורים, ואיך נראים הבתים מבפנים, ובמה 

  מאמינים דייריהם ולמה הם משתוקקים. 
שותפים לפרוורים של מ  ...המאפיינים המתוארים כאן    

-הרוויה לצדם, שכונות רבי הקרקע, פרוורי הבנייה-צמודי
תם לצורת ומגדלים, והם העושים אשולי הערים והקומות ב

מחיה מסוימת אחת. אחת, ועם זאת פרומה בשוליה בשני 
אחד, זהו אוביקט המצוי בתהליך. רבי הקומות ה מובנים:

הולכים ומחליפים את הבנייה צמודת הקרקע, עם התגבשות 
ההכרה כי עתודות הקרקע מוגבלות, מודעות גדלה והולכת 

ופעולות סטטוטוריות לבזבזנות של הזחילה האורבנית 
שנועדו למנוע אותה וגם אופנה שהשתנתה. הבנייה החדשה 
הרוויה, האורבנית יותר לכאורה, נושאת את הגנים של 
הזחילה האורבנית של השלב הקודם, שלא מצאו להם עוד 

רה מקום להתפתח ולהתממש. פרימת השוליים של הצו
ורות מחיה אחרות, הפרוורית קשורה גם לסמיכותה לצ

עלות מאפיינים דומים ולעתים זהים לשלה. במובן זה, ב
ולמרות ההתרשמות הפנומנולוגית שזיהתה צורה מובחנת 
וחנכה את הדיון, נדמה לעתים כי המרחב הישראלי כולו 

היא צורת המחיה הישראלית -מפורוור. ייתכן שצורה זו היא
עדכנית. לא אורבנית מובהקת, לא כפרית ההבולטת, 

לא חקלאית עוד. צורה שהופעותיה הפיזיות מובהקת, ודאי ש
  מופרטת, משפחתית ובורגנית.  אמגוונות והי

  
  

 תמר ברגר היא מרצה, מסאית, חוקרת תרבות ופעילת שמאל
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) את 18.6( לחקירה המשטרה עיכבה    
יו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור 

ואת ראש  ,הערבי בישראל, מוחמד ברכה
הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, 
שייח' ראאד סלאח, בבית החולים "העמק" 

, בעת שביקרו את העציר המנהלי בעפולה
הסיבה . קיק-שובת הרעב מוחמד אל

לא היא שהשניים "למעצר, לפי המשטרה, 
הסכימו לבקשת הקב"ט להתפנות 

שוחררו לאחר תשאול  שניהםמהמקום". 
בבית החולים מאושפז בן מספר שעות. 

קיק, השובת רעב -אליתונאי הפלסטיני הע
  ם.וי 90-כ

הרשימה  ,מעצר, אמר ח"כ יוסף ג׳בארין (חד"של תגובהב    
המשותפת): "זהו צעד פרובוקטיבי של המשטרה, ועולה 
ממנו ריח של נקמנות וסתימת פיות. מעצר זה מקבל רוח 
גבית מההסתה המתמשכת של נתניהו וממשלתו. אנו שבים 

  ". עצירם את שחרורו של הודורשי
, לדברי יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)    

 צלאשר ביקר את העצורים בתחנת המשטרה ולאחר מכן א
ניסיון של כל מוסדות  : "קיים פהקיק בבית החולים-אל

השלטון מראש הממשלה ומטה, להשתיק כל ביקורת על 
ריונות של המשטרה לא הבאך מדיניות הנישול והכיבוש. 

 ".תעצור אותנו
יצוין שמנכ"ל ארגון "בצלם", חגי גלעד, פנה במכתב        

ת על לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו להורו
אנוש.  ומצבש ,קיק- אלשחרורו המידי של שובת הרעב 

במכתבו, מתח אלעד ביקורת על פסיקת שופטי בג"ץ שסירבו 
  קיק לעבור לבית חולים ברמאללה.- ל אלשלבקשתו 

"עמדה זו מבטאת שפל חדש של יחס אינסטרומנטלי לבני     
אדם. על רקע ההיסטוריה הארוכה של שופטי בג"ץ כחותמת 

חס משמעות קשה ליי –גומי לאישורם של מעצרים מנהליים 
  משפטית רצינית לפסיקה בעניינו", כתב.

קיק -בעת סגירת הגיליון ממשיכים המגעים להעברתו של אל
  לבית חולים פלסטיני.

        

ופצועים בהפגנה נגד עצורים 

  ההתנחלויות בחברון
  

- ישראליתנעצרו בהפגנה  ופלסטינים פעילים ישראלים     
ההפגנה,  ).20.2משותפת שנערכה בחברון בשבת ( פלסטינית

ח במערת המכפלה אותו ביצע ברוך שנים לטב 22לציון 
ת על ידי הצבא, שהשתמש גולדשטיין, פוזרה באלימו

. ומספר פעילים נפגעו מרימוני הלםנעצרו,  12 ברימוני הלם.
ההפגנה אורגנה על ידי "הוועד להגנה על חברון" בשיתוף 

  : נמסרתראבוט. בתגובה לאירועים -עם תנועת התחברות

המפלגה הקומוניסטית הישראלית "    
(מק"י) והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 

-(חד"ש) מגנות את דיכוי ההפגנה הישראלית
 הכיבוש, צבאפלסטינית המשותפת ע"י 

שוהדא בעיר חברון בגדה - ברחוב אל
מפגינים  12המערבית, ואת מעצרם של 

ופציעתם של עיתונאים, ובתוכם פרופ' גדי 
 זי חבר הנהגת חד"ש.אלג

מתקפה ברוטלית כזו על הפגנה לא     
אלימה, מעידה על חששו של הכיבוש 

ני שמאבק עממי, וממאבק משותף של בני מ
העמים נגד פשעי הכיבוש, לאחר שחברון 
הפכה לגטו בשירות המתנחלים, כדי להלך אימים על 

 ."התושבים ולסלקם מבתיהם
  

עקב מנור, י -  2016זוכי פרס ליבוביץ לשנת  

 באסם עראמין ורמי אלחנן
  

על מאבקו  –הם יעקב מנור  2016זוכי פרס ליבוביץ לשנת 
אשר  –הבלתי נלאה בכיבוש, ובאסם עראמין ורמי אלחנן 

למנוף  ,אסונם ,באומץ ליבם חותרים להפוך את השכול
  לקידום יחסי הבנה ושלום בין שני העמים. 

בפברואר,  26שישי,  ביוםתעניק את הפרס יש גבול  תנועת    
. אביב-, תל30ן צוותא, אבן גבירול , במועדו12:00בשעה 

בוביץ' ליישעיהו פרס על שם יש גבול את ה הקימדי שנה מענ
מאבק בכיבוש ולחתירה מתמדת בפעילות ציבורית ל כהוקרה
  לשלום. 

  
  

 תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י)
 

2016יום האישה הבינלאומי   
 

ה לנשים פעילות אירוע הוקר  

 שתרמו בתחומי החברה, הפוליטיקה והתרבות

ברכות, הופעה אמנותיתבתכנית:   
 

  , 15:00, בשעה 5.3שבת, 

  במתנ"ס העירוני של יפיע

  
  

 )המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י

 החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש)
  

 אבלות על מותו של

  נאטור סלמאן
 

  ,ולוחם אמיץ לשלום, לשוויון ולדמוקרטיהסופר, מחזאי עיתונאי 

  ומשתתפות בצערה של המשפחה


