
 

זו שיטה -אפליה לאומית ועדתית ולפי צבע עור ומגדר 

, 2015הפגנת יוצאי אתיופיה נגד אלימות משטרתית בירושלים, אפריל     

 צילום: אקטיבסטילס
  

בעולם המושגים של מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך,      
זכויות אדם ואזרח ושוויון בין האנשים ללא הבדל צבע 

שם בשוליים. הוא אמנם שמע -ממוקמים אי ,עור ומגדר
ה אלשמשתמשים במושגים האלה, אך הוא לא הפנים, ש

  במשטרה. מפקדתשתית הדמוקרטיה וגם תשתית עבודתו כ
גם לפני שאלשיך הגיע לתפקידו הנוכחי, התאפיינה     

מיזוגניה, אך עבודת המשטרה בגזענות, בדעות קדומות וב
"כ, שנותיו בשב 27-הוא הביא אליה את מה שלמד ב

  ולניסיון זה, כידוע, אין שום קשר לזכויות אדם.
  

המפכ"ל אלשיך הוא בעל תארים אקדמיים, אך עובדה     
להתבטא בשבוע שעבר כאחרון הגזענים.  וזו לא הפריעה ל

) "קבע" אלשיך, כי קהילות 29.8בכנס לשכת עורכי הדין (
וכרך זאת גם  ,מיעוטים "מאופיינות בפשיעת יתר"

בשיחה שערך למחרת עם  ייניות להגירה.בתופעות האופ
מנכ"לית האגודה למען יהודי אתיופיה, הוסיף אלשיך 

"שכחנו מה עברנו פה עם התימנים,  –"הסבר היסטורי" 
נוסיף אנו, ומה עברנו פה עם המרוקאים". ועכשיו, כמובן, 

  "מה שאנו עוברים עם האתיופים".
  

י אתיופיה בעניין אחד צודק אלשיך: אפלייתם של יוצא    
היא עוד חוליה בשרשרת הארוכה של האפליות שליוו את 

  התנועה הציונית ואת הפרקטיקה של מדינת ישראל.

הממשל הצבאי, נגזלו מהערבים מרבית  אמצעותב 
אדמותיהם רק משום היותם ערבים. אזרחים ערבים נכלאו או 
הוגלו מיישוביהם בשל התבטאויות ופעילות פוליטית שלא 

יני הממסד של מפא"י. הערבים לא היו מהגרים, נשאה חן בע
  אבל הם הוגדרו "סכנה ביטחונית".

  

אימץ הממסד הישראלי את ההסבר,  60-וה 50- בשנות ה    
 ןמזרחים מוגבלות, ולכן הכיילדים יכולות הלמידה של לפיו 

  לעבודות כפיים. שהסלילהעבורם תכנית לימודים "קלה", 
  

הרצון למשמע את הערבים והמזרחים, כך שיקבלו בהבנה     
כל גילוי של  רמיסתהם, הובילו לפילכאת האפליה והדיכוי 

רחי. זכורות ההתקפות האלימות של זהתנגדות ומרי א
, 70-שוטרים על הפגנות הפנתרים השחורים בתחילת שנות ה

 מהם. 13ירו שוטרים במפגינים ערבים והרגו  2000ובשנת 
אזרחים ערבים ושני  51, הרגו שוטרים 2000שנת מאז 

  יהודים.
  

פרעו  2015אך העניין אינו רק היסטוריה רחוקה. במאי     
שוטרים בצעירים יוצאי אתיופיה שהפגינו בת"א נגד אלימות 

בשכונותיהם ונגד מה שמכונה "מעצרי יתר" של  המשטרה
  נוער אתיופי.

  

קלה של שוטרים אחד מביטויי האפליה היה ונשאר יד     
בבואם לאזוק ולעצור צעירים הנמנים עם הקהילות 

כליאתם. לפי הנתונים האחרונים,  –ה"חשודות", ובהמשך 
משיעורם  2.5קטינים ערבים נכלאים בשיעור הגבוה פי 

  .2פי  –באוכלוסייה, וקטינים אתיופים 
  

אפליה ודיכוי היו ונותרו מרכיבים מהותיים בחברה     
לת מלאומנות כלפי ערבים ומאפליה כלפי הישראלית הסוב

. כאשר שלא להזכיר את הפליטים)ה (אתיופייוצאי מזרחים ו
 הם מחצית בלבדבתי הספר הערביים תקציבים המוקדשים לה

  זו שיטה להנצחת האפליה.  –מהתקציבים לתלמידים יהודים 
המפכ"ל אלשיך הציע גיוס אתיופים למשטרה כפתרון     

צעירי העדה. אך האם העובדה שאלשיך להתנכלות שוטרים ל
עצמו בן למשפחה תימנית/מרוקאית שמה קץ לאפליה של 

  מזרחים? והאם גיוס ערבים למשטרה ישים קץ לגזענות?
  

אחרי שקבע שאין לקבל תלונות אנונימיות על הטרדה      
מינית מצד קציני משטרה, וכי מטבע הדברים חושד שוטר 

  פטר את המפכ"ל אלשיך. הגיע הזמן ל –יותר בכהה עור 

  2016 מברטפבס 7, 35גיליון    



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  ילדים שקופים ברשת החינוך של ש"ס
ר' מורה וותיק ברשת החינוך של ש"ס, ניהל בחודשים "

הרשת לאחר שפוטר מעבודתו,  האחרונים מאבק משפטי מול
 בין השאר בעקבות העובדה כי סרב להוציא מהכיתה בה

, שקלים 10, לימד ילד שלא שילם מספיק כסף לטיול השנתי
במעשי שחיתות לכאורה.  ים את מנהל המוסדומאחר שהאש

 מנהל המוסד עצמו, פוטר בעבר בעקבות טענות להתנהלות
  ."כספית בעייתית

  )15.8("כיכר השבת", 

  

  הפלסטינים השקופים של סגנית שר החוץ
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי נשאה היום דברים בפני "

ת מאות עולים חדשים וותיקים מארגון 'נצח ישראל' במער
התחדש היישוב היהודי  1968בשנת ' .המכפלה שבחברון

ביהודה  בעיר האבות ומכאן החלה תנופת ההתיישבות
ושומרון. המקום הזה הוא סמל לשורשים העמוקים בני 

גם סמל לטרגדיה הגדולה של  שנים אבל הוא 4,000
הבהירה  ת',מאורעות תרפ"ט, שהחריבה קהילה יהודית פורח

ועוד לא  -לא היה כיבוש  1929- ב'י היא ציינה כ .חוטובלי
הציוויליזציות בין האיסלאם  אבל מאבק קמה מדינת ישראל,
  '".זציה היהודית כבר החל אזישל המופתי לציוויל

  )16.8, 7(ידיעה בערוץ 
  

  

  קצת פרופורציה: רק כמה אלפי הרוגים
חלקן יכולות . לא כל ההפגנות נגד ישראל הן אותו הדבר"

בצורה של "משמרת מחאה" של מספר  להיות שלוות מאוד,
חנות כלבו וחלקן יכולות להיות המוניות יותר  פעילים מול

המושכת קהל רב יותר. , בצורה של צעדה או מחאה קולנית
 ככל שקהל המפגינים רב יותר, מרבית הסיכויים שיצטרפו

החלטתם להתקרב  .אליו גם אנשים פחות סימפטיים
מחאה כזו בחו"ל, אני  להפגנה? כשאני נתקל בהפגנה או

 תמיד ניגש ומתחיל לדבר עם הפעילים כעובר אורח תמים
שמתעניין בנושא ההפגנה. לא תאמינו מה ניתן לשמוע 

נינוחה באמצע הרחוב.  מהפעילים הללו במהלך שיחה
 מניסיוני האישי, ברובן המוחלט של הפעמים הטיעונים
ו שתשמעו יהיו רוויים בסיסמאות ובמילים אקזוטיות כמ

ועוד, מתובלות בבורות  'ג'נוסיידם', 'פשיז', 'אפרטהייד'
האירוע הזה  לשמה על הנעשה במזרח התיכון. קחו את

על 'כהזדמנות להכרת הטיעונים הנגדיים אך גם לתרגול 
אלפים בודדים.  הפלסטינים ההרוגים הם כמההרי ... 'רטוב

אכן, כל אדם הוא עולם ומלואו וכל סכסוך או הרוג הם 
  ".קצת פרופורציות –מצערים, אבל רבותיי  יםאירוע

 (עידו דניאל, ראש התכנית למאבק באנטישמיות בהתאחדות

"מה עושים  הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. מתוך המאמר

", שפורסם כ"תוכן ?כשנתקלים בהפגנה נגד ישראל בחו"ל

 )22.8שווקי" באתר מאקו, 

 

 מכתבים

   למערכת
  

  קברן עצמוקרבן הנסיבות או  –אסד 
      

אין צורך ליפות את אסד ואת משטרו. אך הוא אינו גרוע "    
באזור. הטענה שהוא הצטיין  רודניםמכלל השליטים ה

 'פשע'באלימות נגד העם שלו אינה מתייחסת לנסיבות. אסד 
הבאת דמוקרטיה  בדברים יכי לא האמין לסיפורים האמריקא

את עמדותיו הרי זו תוצאה של אזור. אם אסד הקשיח ל
ההתפתחות הזוועתית בעיראק ובלוב. אסד לחם על חייו 

אז את הכוחות באופוזיציה לפעול  הכיוון שארה"ב עודד
עד כאן דברים שפרסם ראובן קמינר  ."להפלתו ולרציחתו

בדפים אלה, בשבוע שעבר תחת הכותרת "מי נגד מי 
האם בכותבו  :בחאלב?" והייתי רוצה לשאול את מר קמינר

דברים אלה הוא לא נותן חסינות פוליטית לפשעיה של 
ממשלת ישראל ברצועת עזה? הרי גם ממשלת נתניהו "אינה 
גרועה מכלל המשטרים באזור". ומה עם העם הסורי? האם 

עמו בגלל "קונספירציה האכזרי של דיכוי האסד החל את 
מציאות מורכבת יותר: העם התקומם האו ש ,אמריקאית"

ן חירות וצדק חברתי מול ממשל אטום ורצחני, שעובר למע
שהעניק טובות והטבות לשכבה של ובירושה במשפחת אסד, 

  בעלי הון מקומיים המקורבים לה.
  חולון ל"ה,

  
  

באמצעות הדוא"ל: למערכת ניתן לשלוח מכתבים 
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו - ת"א 26205 וארדיבת לתאו 
  

 

  תדרוך לילדי כיתה א'
בספטמבר נדרשו  1-בביקורו של נתניהו בבית ספר בטמרה ב

הילדים הערבים לנופף בדגלי ישראל קטנים, בעודם מקבלים 
של ממבברכה את אדוני הארץ. הסצנה כאילו נלקחה מימי ה

אליו הגיע  –היהודי  –הצבאי. כמובן שבבית הספר הבא 
משלה, בנצרת עלית, לא נדרשו הילדים לנופף בדגלי ראש המ

שצריכים להוכיח נאמנות בפני יש מי  –הלאום. כך זה 
  על תנאי.  יש אזרחים חשודים. . השליט, ויש מי שלא

הנאום שנשא נתניהו בפני ילדי כיתה א' בטמרה, מרביתם     
ככל הנראה עוד לא יודעים מילה בעברית, והעלה בגאון 

בוק שלו, נשמע כמו 'התדרוכים' המפורסמים בעמוד הפייס
 הם כותבים  בעקבותיהםעורך לעיתונאים, ו שראש הממשלה

  בהתמוגגות בשבועות האחרונים.    עליו 
נתניהו, במופע זחיחות יוצא דופן אפילו בשבילו, הידס     

כמו סטנדאפיסט בחצר בית הספר, ואמר לילדים "אני רוצה 
של העם היהודי. היסטוריה  שתלמדו היסטוריה. היסטוריה

  של הציבור שלכם". 
 -היחס של המדינה לציבור הערבי  סוכםבמשפט אחד כך     
-עם ערבי ם". איןכ"הציבור של נו"העם היהודי" ויש נויש

. רוצים להשתלב? תהיו אזרחים רק עם יהודייש פלסטיני. 
נאמנים של המדינה היהודית. וגם תלמדו את הסיפור הלאומי 

  בסביבה.היחיד 

  נ"פ



  מ

 3/ מדיניות
 

  של אבא שלוהמדינה כאילו 
הפגיעה באזרחים היא תופעת לוואי שולית במדינה של קינג ביבי

  

  נמרוד פלשנברגמאת 
        

שפרץ המשבר סביב עבודות התשתית ברכבת בשבת,     
מאבק פוליטי בין נתניהו ל כהמשךבסוף השבוע האחרון 

הוא אחת הדוגמאות לשר התחבורה ישראל כץ, 
שלת נתניהו זו, כמו קודמותיה ממבה ה ידהקיצוניות למ

הפלונטר ושבים. יותר, לא מתעניינת ברווחת הת פילווא
תחת  מנהיגי הסיעות החרדיותו גם קלעהפוליטי, אליו נ

רודפת אחרי סקופים כמו הלחץ העיתונות המגזרית 
ישראלים  רבבותהצליח לפגוע ב חילול שבת,

, ובבעלי המכוניות הפרטיות המשתמשים ברכבת ישראל
כן ניסיון ללא כל  ,קעו בפקקים יוצאי דופן. כל זאתתשנ

   למנוע את הפגיעה.
אפילו   עניין אינונראה כי המבחינת נתניהו     
איום  ייצגהרי ישראל כץ לא מ –"הישרדות פוליטית" ב

משה לא לעומת גדעון סער ו ודאי, ראש הממשלהאמיתי על 
קבל מתהמהם כבר הספיק להיפטר.  הרושם  ,יעלון 'בוגי'

מפחד כלל לגבי  ינומהשתלשלות העניינים הוא של אדם שא
. אם היה לו אכפת, אם היה חושש למעמדו, ומעמדותפקידו 

  רשלנות. אתלא היה מעז להתנהל בכז
האחרון כחלק ממהלך כולל של המשבר  ראוי לבחון את    

נתניהו, בו הוא מכפיף את מנגנוני המדינה לאינטרסים 
הופכת יותר  המדינה ביו. נראה כיהאישיים שלו ושל מקור

שבעליו הוא  ,פטרנליסטי סוג של 'עסק משפחתי'ל ויותר
נתניהו כבר מנהל באופן תמנוני ביותר, ראש הממשלה. 

דרך  'ישראל היום'לפחות שני כלי תקשורת מרכזיים ( בפועל
דרך מקורבו שאול  'וואלה!' פטרונו הישיר אדלסון;

מעיתונאי בית בעוד מספר תמיכה גורפת בוזוכה  ,אלוביץ')
ערוצי תקשורת. לזה יש להוסיף מינוי מקורבים, או לכל 

י ברית פוליטיים, של ראש הממשלה לתפקיד עלהפחות ב
שהיה מזכיר  ,היועץ המשפטי לממשלה (מנדלבליט

הבטחה בהממשלה עד לאחרונה), המפכ"ל (אלשיך, שזכה 
 ועוד רבים בכל ,לניהול השב"כ אחרי תפקידו הנוכחי)

הטבות המס לתאגידי ענק ואילי  –וכמובן מנגנוני המדינה. 
  הון, איתם עומד נתניהו בקשר ישיר. 

למהלך זה שכותרתו היא עמדת  פתמצטרהרכבת  פרשת    
נתניהו  יותר ויותר עם כל חודש  שמפגין ,"אני ואפסי עוד"

בין  סתירהאם יש  ראש הממשלה,. מבחינת נוסף בתפקידו
של הפוליטיקאים החרדים לבין  הדרישות המסורתיות

קל ופשוט לו האינטרס הציבורי, הוא פשוט יעשה את מה ש
כל  –פשוט לא אכפת לו  ;א 'לחיץ'זה לא כי הו יותר.

 ,טוריותההיס המשימותזוטות לעומת  םהעניינים האלה ה
  .שעבורן הוא נמשח לתפקידו, בסרט שמתנגן בראשו

   

  אופוזיציה מורעלת
איך אפשר לקלקל? ובכן,  ,לאופוזיציה אתועם מתנה כז    

לפיד והרצוג הצליחו. במקום להתרכז בשאלת התחבורה 
להסביר את הסחרור הציבורית כמשאב חברתי מרכזי, במקום 

איים ר שאשהוביל למשבר  ,הפוליטי הקטנוני בתוך הליכוד
 –גם במקרה זה  –לשתק מדינה שלמה, בחרו לפיד והרצוג 

  מיליטריזם שלהם. לנסות להראות את מידת ה

ריית ירושלים ניר ברקת חונכים מחלף על שם ינתניהו וראש ע כץ,       

(צילום: קובי גדעון/לע"מ) 2013-ציון, ב-, בןביו של נתניהוא  
      

התרכזו בחיילי צה"ל  תגובותיהם של שני חקייני נתניהו    
קבוצת אמנם שלא יצליחו להגיע לבסיסיהם. חיילים הם 

יכולת שלהם להגיע ל, ולמדינה יש אחריות יתנוסעים מרכז
אך לפי  ., בעיקר בפתח שבוע חדשלבסיסיהם

נשמע שפרשת התבטאויותיהם של חקייני ביבי באופוזיציה, 
  צה"לי. -טחונייהרכבות היא בראש ובראשונה עניין ב

ים שמתניידים בתחבורה זרחאין סתם אלפי לפיד והרצוג,      
רשות לעצמם רכב פרטי. אין ציבורית, או שלא יכולים לה

משתמשים הסטודנטים, קשישים, עובדים ופשוט עניים 
הם. מבחינת יושבי ראש ברכבת כי זו האופציה היחידה של

תחבורה ציבורית = חיילי 'המחנה הציוני' ו'יש עתיד': 
  צה"ל. לא יותר ולא פחות. 

  

  ?ללכת ראש בראש עם החרדיםלמי מועיל 
דרישה חברתית כבורית בשבת תחבורה צי סביבהמאבק     

צריך להתנהל באופן  ינות קריטית ודחופה, אוסביבתי
חילונים. הדגשה של לאת האנטגוניזם בין חרדים  שמחריף

 ,סתירה זו כמעט תמיד משחקת לידי ההון ולידי הימין
פלג הליברלי כדי ל 'השמאל'חרדיות של -אנטי המנצלים
  .ולשלוט

ל ספקטים החברתיים שיש להדגיש את האלגבי השבת,     
, ולא של עסקים מסחריים. השירותים ציבוריים הפועלים ב

להכיר בכך שההנהגה החרדית צריכה כל מיני  עלינו
'סידורים' כדי שלא לקחת חלק בחילול שבת. להרבה 

מיטיבי', אך זו יחילונים אולי זה נראה מגוחך או 'פר
 גרוםנלא הרי אנחנו  .המציאות במקום בו אנחנו חיים

אין  כלפי חרדיםלחרדים להפסיק להיות חרדים. להתנשאות 
החרדים הם  בהתחשב בעבר,מקום במאבקים שמאליים. 

עדיין שותף פוטנציאלי לשמאל, מפני שהם עוד אחת 
פוטנציאל  טמוןמהקהילות המוחלשות בישראל, בה 

  להתנגדות למשטר. 
תחבורה ציבורית בשבת צריך  בנושאלכן, המאבק     

איתן יוכלו  ,עיריות ובדרכים עוקפות אחרותלהתרכז ב
  החרדים לחיות בשלום. 
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 אני אוהב אותך הפועל קטמון
על אודות קבוצת האוהדים הירושלמים, בעריכת פרופ' תמר הספר  פרק מתוך

רפפורט, שיצא לאחרונה בהוצאת רסלינג (ר' הזמנה לאירוע בנושא בשער האחורי)

  

  חיים ברעםמאת 
    
לפני שנים אחדות, כאשר  

הסתאבותה של הנהלת 
קבוצת הכדורגל של הפועל 

הביכה ותסכלה את ירושלים 
כל אוהדיה והרחיקה אותם 
מהיציעים, הסביר עיתונאי תל 
אביבי שבהיות ירושלים עיר 
"דתית, חרדית וימנית", אין 
בה מקום לאגודת ספורט 

אדומה. למרות היומרנות של קביעה "סוציולוגית" זו, היה 
בה הרבה מן האמת. באותה תקופה הזרימה קרן השפע של 

גאידמק מיליונים רבים לבית"ר,  האוליגרך הזר ארקדי
והחילוניות האדומה בעירנו הצטיירה כישות רופסת, אולי 
אפילו גוססת. הפועל ירושלים, קבוצת הכדורגל הוותיקה 

הייתה מבועתת ורדּופה,  משוסעת בסכסוכים פנימיים,  ,בעיר
לתי ניתן לגישור בין שני בהאשמות הדדיות ובניכור ב

ור יונה, שחיבתם זה לזה הפכה יוסי סאסי וויקט(הבעלים 
ם מהם הצטנפו לבין שרידי האוהדים, שרבי )לאיבה מכוערת

צופים בעיניים כלות בקבוצה ממורמרת  ביציעי טדי הריקים,
ושונאים לא רק את האחרים אלא גם את עצמם. , ומקרטעת

, כאשר יותר מאלף אוהדים, נאמני 2007-השיא היה ב
משחק בית של הפועל.  הנאמנים, הגיעו לטדי כדי לראות

השערים היו  ―לתדהמתם, ההנהלה השאירה אותם בחוץ 
והכול באמתלה שמישהו שם שכח לדאוג לסדרנים.  נעולים,

אין צורך לומר ששוועתם של האוהדים עלתה השמימה, אבל 
שנהגו בהם בגסות  ,כלל לא חדרה ללבותיהם של המנהלים

למזלי . לוגירוח שלא תיאמן. זה היה הקש, שכבר הפך למיתו
הייתי בביקור באנגליה, ולכן החמצתי את הטראומה הזאת, 
אבל בעידן האינטרנט ההדים מגיעים לכל מקום. כמה 

שליוו את  עיתונאים כמו אורי שרצקי, יהונתן כהן וגיא לרר,
 ,הפועל לכל משחקי הבית והחוץ שלה עוד משחר ילדותם

ה בהשפלה שהייתה כרוכ ואוהדים שרופים אחרים מאסו
בעצם העובדה שאנשים מסוג זה מנהלים אותם. כך גם 

גולה ואחרים, שהפכו לעמודי התווך של  אוהדים כמו אשר
  .האגודה

לא היה קל להיפרד מהמותג, גם כאשר הפך למשהו     
מהוה, מעוקם, כמעט רעיל. כל מייסדי הפועל קטמון חונכו 
בבתים של אנשי הפועל וחלמו תמיד על ישות אדומה 

ומרשימה, שתהיה אלטרנטיבה אמיתית לגזענות  משגשגת
ולאלימות של חלק ניכר מאוהדי בית"ר. אחרי שהפנמנו את 

 הקיימת תנציח את העליבות לדורות,ההכרה בכך שההנהלה 
ִאתה שנים קשות, החל ברומן  ייסדנו קבוצת אוהדים ועברנו

אומלל עם קבוצת מבשרת ציון שהתפרק ברעש גדול, וכלה 
בליגה ג', במגרשים נידחים, באתרים בהתחלה חדשה 

מאובקים ושוממים, כאשר שיירות גמלים חוצצות בין 
האוהדים הנלהבים מעירנו לבין השחקנים. אבל התמדנו, 
חרף כל המכשולים, ובכלל זה השד שקינן בתוככי נשמתנו 

והטיף לנו מוסר על שזנחנו את קבוצת נעורינו. כל אחד 
. כשלעצמי, הבנתי שאני מאתנו עבר התחבטויות נפש קשות

עומד בפני מבחן מסובך ומורכב, שהרי אני בא מבית אדום: 
אבי היה מזכיר ההסתדרות בעיר, אמי הייתה חברה מסורה 

טרון של בפלוגת הסדרן של הפועל, אחי עוזי נחשב לפ
הפועל וגם הילדים שלי היו אוהדים מושבעים. בהדרגה 
קלטנו שאנחנו בעיצומה של הקמת מפעל חדש, מושך ורענן, 

  את  שראה   ,כמוני אדם  אם  חידוש.    שמשלב המשכיות עם
  

  לתנועה חברתית כדורגל ממועדון
  אדם אמוראי מאת

  

ון ירושלים, ודי התדמית שיצרה לעצמה הפועל קטמ
של מועדון כדורגל שהוא גם יוזמה חברתית, כזו היא  בצדק,

ששמה לעצמה כמטרה לשנות את המציאות בסביבתה. רבים 
ה, מבין מי ששומע שאני אוהד הקבוצה, והיום גם עובד ב

יקט החברתי שבנינו נוטים להראות הרבה הערכה לפרו
  בצורת מועדון כדורגל.

יקט לשינוי היא שבכלל לא התכוונו ליצור פרו אבל האמת    
חברתי. ספק אם אוהדי הפועל ירושלים בימים שלפני הקמת 

פעילים יחדיו באותה את עצמם  טמון היו יכולים לדמייןק
בשביל רוב הייתה  2006 של תנועה חברתית. הפועל ירושלים

ות אלטרנטיבה להגמוניה וסיון (כושל) להיאמנם נאוהדיה 
ל עיקר הגזענית והעשירה בדמות בית"ר העירונית. אב

המשיכה של אוהדי הפועל לקבוצתם דווקא היה ממוקד 
הרבה יותר בתרבות הפנאי המשותפת שלנו, תרבות הפנאי 

צטדיון, לעודד הפופולארית ביותר בעולם. לבוא לאהעממית 
  ביחד ולחוות יחד כדורגל.

אבל איכשהו כן יצרנו יוזמה חברתית. כזו שמקרבת בין 
נות, הומופוביה ושנאה, יהודים לערבים, שמחנכת נגד גזע

כזאת שנותנת לנשים הזדמנות בעולם הכדורגל. הפכנו 
מתנדבים מפעילים  150-כ :למועדון הכדורגל הגדול בעיר

בעונה הקרובה  צלנום ישחקו אילדי 2,000-את הדבר הזה. כ
יקטים השונים. אותם ילדים לא יגיעו לטדי בצהוב בפרו

ית"ר, ים אוהדי בוישירו על "גזענות שהיא חלום" כפי ששר
אדום וישירו על "הפטיש המגל והאינטרנציונל". ילבשו  אלא

  אני שואל את עצמי איך כל זה קרה?פעמים רבות 
את התשובה לשאלה הזאת מצאתי בהבנה הבסיסית שלא 
תפיסת העולם שלנו היא שיצרה את הפועל קטמון ירושלים. 

או  אלא המציאות שאליה נקלענו היא זו שלימדה אותנו דבר
מציאות שהראתה לנו איך בעלות פרטית  זושניים על עצמנו. 

על הדבר שכל כך חשוב לנו כקהילה יכולה להיות כל כך 
, שגרמה לנו לעמוד יחד לא רק ביציע, אלא כקבוצה ;הרסנית

של אנשים שלוקחים אחריות על מה שחשוב להם. המציאות 
יע את האחריות לסביבה שלנו, קודם כל ביצ נוהטיחה בפני

  בה אנחנו חיים. ,כך מורכבת- ואחריו גם בעיר הכל
בינתיים אנחנו עובדים קשה כדי שהפועל עוד תהיה 

  ההגמוניה בעיר הזאת. ולא רק בגודל.
  

  הכותב הוא רכז מתנדבים בהפועל קטמון ירושלים

        ופעיל חד"ש בעיר 



  מ
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הפועל ירושלים בפעם הראשונה עוד לפני קום המדינה 
במשחק ליגה ב' במגרש הישן בשמואל הנביא, נגד הפועל (

הופך לאחד ממייסדי הפועל קטמון, יש דברים בגו  )רחובות
וזה נכון לגבי חברים רבים אחרים. עד מהרה נוכחנו  ―

לדעת שבניגוד לנבואות השחורות, הפוטנציאל של קטמון 
. לא זו בלבד שההנהלה הצעירה והאידיאליסטית הוא עצום

הצליחה לגבש קבוצה סבירה לליגות הנמוכות, אלא היא גם 
 מיסדה אתוס חדש שקסם לצעירים, לדתיים נאורים,
למזרחים, לתושבי השכונות ולאוהדים הרבים של הפועל 

 הפכנו למוסד קהילתי. בימי מגרש קטמון, ילדיהם ונכדיהם
היציעים שלנו עמוסים ילדים ונשים  בעיר וגם מחוצה לה.

ואין בהם שמץ של אלימות, כיעור, גזענות או שנאה, למעט 
אולי שירים ישנים נגד בית"ר שהם 
חלק מההווי ומההוויה שלנו, חרף 

  .העובדה שהם מיותרים בעיניי
אלפים הגיעו למשחקי העלייה     

שלנו מליגה ג' לליגה ב', ושוב מליגה 
למשחק העלייה לליגה א' דרום.  'ב

כבר  2013שלנו ללאומית במאי 
גם צופים, קהל ענק  6,000הגיעו 

-במושגים של קבוצות רבות בליגת
העל. הייצוג המשפחתי שלנו היה 
מרשים: לידי היו שניים מבניי, 

, שלושה נכדים, כלתי ואפילו הוריה
 .שהגיעו למשחק מכפר סירקין

התרומה של קטמון לתרבות 
ת. לכך התלווה העירונית היא מסיבי

הישג בלתי צפוי: קטמון קירבה את 
הגולים הירושלמים בגוש דן ואפילו 

בצפון לעירנו, אחרי שנים של ניכור. רוב האוהדים הם בני 
העיר, אבל מאות רבות של אוהדים מגיעים מתל אביב, 

ואם חרף . ממודיעין ומיישובים רבים בכל חלקי הארץ
מה בירושלים, אולי הנבואות הקשות יש מקום לאגודה אדו

נשקפת לנו תקווה כלשהי, ויש מקום לקוות שעוד  בכלל
אולי יהיה ניתן להפיץ את אלומת . יבואו ימים טובים יותר

האור לכל מקום בעיר, ניתן לשבץ צעירים מירושלים בני שני 
העמים בכל קבוצות הנוער שלנו ולמחוק את הצל הנורא 

וחמד על התרבות שמטילות הגזענות והנאצות נגד הנביא מ
  .העירונית שלנו

 

  חלום האיחוד ושברו
,  2014-2013 האופוריה נגעה בפסגות חדשות בעונת    

כאשר הגענו לליגה הלאומית. חלום האיחוד עם הפועל 
הוותיקה יותר, ששיחקה גם היא בליגה הלאומית, כמו קרם 

אבל . עור וגידים, והתנהלו שיחות כמעט רציניות למימושו
שחקי הדרבי עם הפועל גילינו שנאה רבה כלפינו בשלושה מ

מצד אוהדי הקבוצה הישנה. ההתרפסות כלפי הפועל רק 
פגעה בנו; היא הפחיתה את ההתלהבות ביציעי קטמון ורק 

תיעבתי את . ליבתה את הבוז והשנאה בקרב אוהדי הפועל
המשחקים האלה ואת העוינות האיומה ששררה בהם; בני 

יות מכוערות. חשבתי אז שלא אכפת משפחה וחברים חוו חוו
לי שיציע שלם של אוהדי בית"ר יגדף אותי, ובלבד שלא 

  .אשמע קללה אחת מאוהד אדום
  

בקרב האוהדים שלנו שררה אכזבה שהזכירה גירושים     
מכוערים, שבהם דווקא פסק הזמן שניתן ל"שלום בית" 
העצים את הסחי ואת המאֹוס. הסתבר שהנוסטלגיה למותג 

שטיפחו אוהדים בגיל הביניים היא עצומה. רבים  הישן
          מאתנו חשו רגשי אשמה כבדים כלפי הקבוצה הוותיקה יותר. 

רק בהדרגה קלטנו את העובדה ששום דבר לא השתנה     
ב"ממלכת סאסי". ייסורי הגמילה היו קשים, והניסיונות 
למצוא הסברים אידיאולוגיים לא צלחו. כדאי לנסח את 

יו: קטמון משמעי, דבר דבור על אופנ-הדברים באופן חד
והרוב המכריע של אוהדיה אינו  אינה קבוצה "אשכנזית",

של התנשאות כלפי אוהדי הפועל.  מטפח שום תחושות
לאוהדים האדומים בכל אחת משתי הקבוצות ובשתיהן יחד 
אין שום מכנה משותף ביחסם לשטחים הכבושים, שלא 
לדבר על "איחוד ירושלים"; למעט אולי כמה סיסמאות, גם 

  .אין הסכמה גורפת בנושא החברתי
  

בנושאים אזרחיים חשובים המהות האדומה של אוהדי 
השנאה לגזענות  ושלים וקטמון היא משמעותית.ל ירהפוע

ם של אפליה משותפת ולגילויים חיצוניי
אבל בקטמון שוררת  לשתי האגודות,

מחויבות מוצהרת לשוויון הנשים 
ולעידוד שיתוף ילדים החל בגיל הגן 

לאוהדים . בחוויה האדומה ביציעים
חדשים אלו אין זיקה מיוחדת לימיה 

רש קטמון הישן הגדולים של הפועל במג
ברחוב רחל אמנו. מכאן גם אדישותם 
לנושא האיחוד, וחוסר רצון בולט 
להקריב את המפעל הנהדר שהקימו אורי 
שרצקי וחבריו על מזבח המולך הזר, 
שחבריהם הוותיקים יותר ביציע קוראים 

  . "לו "איחוד
  

רבים מאשימים בירידת הקבוצה 
לליגה א' את הסחת הדעת הקולקטיבית 

תה כרוכה בדיונים על אחדות. תרבות שהיי
הרטינֹות שממנה נמלטנו לפני שמונה 

,  2015-2014 שנים רודפת אותנו גם בקטמון,  בעיקר בעונת
שבה נכתבים דברים אלו. ישנה אכזבה, והאינסטינקט לחפש 
שעירים לעזאזל בולט מאוד גם בקהילה היפה שיצרנו. עד 

וח קהילתית יפה, לאחרונה ניסינו לבנות אגודה לתפארת ור
והצלחנו עד גבול ידוע, אבל ייתכן שלא הפנמנו את חשיבות 
הביצועים על כר הדשא עצמו. לא תמיד הייתה התאמה 

שלא לומר רעיונית, בין השחקנים לבין הקהל, , תרבותית
והתחלופה התכופה בהרכב של הקבוצה הבוגרת פגמה מאוד 

וצה. גם בהזדהות שלנו עם הכדורגלנים שמייצגים את הקב
הרמה המקצועית מאכזבת במקצת. את כל הבעיות האלה 
ניתן לפתור בשימור הגרעין הקשה של האוהדים כנכס 

  .לה של בסיס האהדה והמועדון בעתידלהרחבה גדו
 

מאז שקמה קטמון אני הולך למגרש ברצון, מצפה בקוצר 
רוח לשריקת הפתיחה ואוהב מאוד את הקהילה מסביב. 

נשים מכל הגילים מרחיבה את הלב, הנוכחות הבולטת של 
והמוני הילדים ואפילו התינוקות יוצרים אווירה הרמונית, 
רכה ואנושית יותר. טוב להיות אוהד קטמון פשוט מבחינה 

עם השתרשותה של האגודה בנוף העירוני יש . קיומית
הרואים בה מופת מרתק, מבצר חשוב של מתנגדי הגזענות 

הקנאות והאלימות השוררות הבית"רית, בית חם לסולדים מ
הפכה למותג בקרב  בכל פינה בעירנו. הפועל קטמון ירושלים

מקצתם אוהדי הקבוצה הוותיקה,  בניהם  אלפי ירושלמים.
ואפילו נכדיהם;  רבים אחרים הם חדשים לגמרי, נוסף על 
קילוח דק אבל חשוב שמגיע מקבוצת הכדורסל. את 

אסור לבזבז על  ההצלחה הזאת של מקימי הקבוצה ומנהליה
מריבות קטנוניות ועל בכיינות. הקמנו מקדש מעט יפה 

כאנטיתזה לגזענות המפעפעת בה.   ,בתוככי עיר מסוכסכת
אני מאמין שעוד נמשיך ונממש את הפוטנציאל העצום 

  הגלום בנו. אני אוהב אותך, הפועל קטמון.

ירה בנקישע"ש המועדון קבוצת הנערות של   
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הקומוניסטים 
  יוצאים מהיער

  

המחתרות בפיליפינים ובקולומביה 

 – עם השלטון חתמו על הסכמי שלום

  האם זה קץ עידן גרילות השמאל?
  

   עמרי עברוןמאת 
  

אוגוסט חתמו נציגים של ממשלת הפיליפינים ושל ב 26-ב    
על הסכם באוסלו המפלגה הקומוניסטית של הפיליפינים 

כינון הסכם  בדברהסכמה  הכולל, חווט-הפסקת אש ארוך
נחתם אוגוסט, ב 24-יף תוך שנה. יומיים לפני כן, בקשלום מ

לבין ממשלת קולומביה בין  –בהוואנה  אחרהסכם שלום 
. אמנם נותרו לא מעט אתגרים FARCהמחתרת הקומוניסטית 

שמדובר מאוד ליישום השלום בשתי המדינות, אבל יתכן 
יסטיות המזוינות הארוכות בסיומן של שתי המרידות הקומונ

בכל  בהיסטוריה המודרנית. מה המשמעות של התפתחות זו
  ?מדינה בנפרד, ובשתיהן גם יחד

  
  פיצולים מאואיסטים – הפיליפינים

הוקמה כפלג מפלגה הקומוניסטית של הפיליפינים ה    
במרד מזוין נגד המשטר הצבאי  1968-שפתח ב ,מאואיסטי

פרדיננד מרקוס, באמצעות י של הדיקטטור אאמריק-הפרו
). גם הארגון בצד שמאל, ר' סמל NPA"צבא העם החדש" (
 תלאחר הפל

, 1986-הדיקטטורה ב
המפלגה בחרה 

להמשיך במאבק 
כשתומכים בו המזוין, 

בעיקר האיכרים 
העניים באיים 

אשר  ,הדרומיים
המשיכו לסבול 
מרודנות של בעלי 

  הדרה מהמערכת הפוליטית.מהאדמות ו
הקומוניסטים מספר ארגונים פוליטיים הקימו ל, במקבי    

פוליטיקה של הפיליפינים על ה ואשר השפיע ,חוקיים
 נשים ובאיגודיםו בארגוני סטודנטיםבאמצעות פעילות 
 ית הנבחרים. אבלהשיגו מושבים בב המקצועיים. הם אף

בשמאל העקבי תפקידה המרכזי של המפלגה למרות 
, אמץ המלחמה המזוינתעשרות שנים, ממשך בבפיליפינים 

שאפיינו תנועות טיהורים ומאבקים פנימיים הרסניים  יחד עם
השמאל את המפלגה והותירו את  ,מאואיסטיות

בת בשוליים הפוליטיים של המדינה  כולו הסוציאליסטי
מאה מיליון התושבים. מספר רב של ניסיונות להגיע להסכם כ

דוארטה, ו גרידעד שביוני הושבע לנשיא רו ,שלום נכשלו
מועמד פופוליסטי המזדהה כסוציאליסט, לאחר שהביס את 

    מועמדי המפלגות המסורתיות בניצחון בחירות סוחף. 
העם החדש  צבא עם שלום להסכם להגיע הבטיח דוארטה    

  הקומוניסטים בממשלתו.  ואמר שאפילו ישלב את

  
  

  סכסוך מדמם ולא אפקטיבי – קולומביה
 המזוינים המהפכניים של קולומביה ארגון "הכוחותאת ה    
 ימה) הקר' סמל הארגון בצד שמאל – FARCצבא העם" ( –
. הקמתו המפלגה הקומוניסטית הקולומביאנית 1964-ב

לשנים של  הייתה תגובה
של אלימות פוליטית ו

סיונות של איכרים ועובדים ני
להקים ארגוני הגנה עצמית 
אל מול התקפות האליטות 
והמדינה. במלחמת האזרחים 
הקולומביאנית נהרגו יותר 
ממאתיים אלף בני אדם 
במשך חצי מאה, רובם הגדול 

מיליציות רחים שהצבא והאז
  . קיפחו את חייהם הימניות

טחים המורדים להשתלט על שהצליחו  ןהיו שנים בה    
ת קבו, בעאבל במרוצת הזמן הם נדחקו .גדולים במדינה

, התנתקו ויותרלאזורים נידחים יותר  ית,אהתערבות אמריק
ולא  ,חזית מפלגות השמאלממהמפלגה הקומוניסטית ו

 ה קרה. זהצליחו לשנות את כיוון הפוליטיקה של קולומביה
מפלגות שמאל עלו לשלטון ברחבי דרום  ןדווקא בשנים בה

 , כאמור,תן, נחתםקה. לאחר כארבע שנים של משא ומאמרי
, FARCלבין קולומביה  לתהסכם שלום בין ממשבקובה 

  אשר יובא למשאל עם באוקטובר. 
  

 יש צורך באסטרטגיה חלופית
המחתרות הקומוניסטיות בשתי המדינות שמו את עיקר     

קיומן של רפורמות פוליטיות, בהדגש בשיחות השלום 
צדק חלוקתי ואגררי למיליוני  ןבראשותיות, כלכליות וחבר

האיכרים העניים במדינותיהם. יתכן מאוד שהמאבק הפוליטי 
ה אבן הפינה של ייה היישומן של רפורמות אל סביב

  . ההפוליטיקה המתקדמת החדשה במדינות אל
המכשול היחידי  אינהיישומן של הרפורמות שאלת אבל     

קראו שט ומספר הצהרות שנותר: למרות הזדהותו כסוציאליס
ליברלי, לדוארטה יש גם נטיות -תיגר על הקונצנזוס הניאו

שמרניות והוא עדיין לא הצליח לנסח תפיסה קוהרנטית של 
 ,אסטרטגיה סוציאליסטית. בקולומביה המצב חמור אף יותר

כיוון שפעילי שמאל בקרב אוכלוסיות מוחלשות עדיין 
ליציות ימניות, ימצד יומיות ממהתקפות קטלניות יונתונים ל

) ELNמחתרת נוספת (מאחר שקרטלי סמים ובעלי אדמות, ו
  עדיין לא חתמה על הסכם השלום. 

ג'ונגלים בשזמנו של המרד המזוין  הניסיון לימד,    
 .כאסטרטגיה היכולה להפיל את המשטר כבר עבר מזמן

הבידול שהתנועות הקומוניסטיות סבלו  כתוצאה 
להוביל שינוי חברתי  ןאפשר לה מהמלחמות הממושכות לא

ת כללי במסגררחב יותר. אבל גם המעבר לפוליטיקה חוקית 
המשחק של המשטר הקיים כלל איננה בטוחה או ברורה 
נוכח הקושי להוביל לשינוי מהפכני באמצעות רפורמות 
בעידן הנוכחי. הקפיטליזם נשאר אלים, בעיקר בדרום 

  עבר.הגלובלי, אבל גם הרבה יותר מתוחכם מב
הסכמי השלום, אם יצליחו, הם סיבה לשמחה     

אופטימיות, בעיקר אם יישמו את הרפורמות שהמורדים לו
דורשים במסגרת ההסכמים. אבל ההתארגנות מחדש 

קולומביה בהמתחייבת של השמאל המהפכני בפיליפינים ו
מציבה שאלות לא פשוטות בנוגע לעבודה פוליטית בחברה 

סטי ולאסטרטגיה מהפכנית במאה גיון קפיטליילט הושבה 
 . 21-ה



  

   תרבות  /7
 

 

שלום גד, צילום: יעל אופנבךהזמר   

 

שלום גד 

  שר הגירה
 

יוסי ס.מאת   

    
ייחודו של הזמר והכותב שלום גד נובע, בין היתר, מכך   

שבעולם בו כמות הזמן המוקצבת לאמן למשוך את לב 
ן הולכת ופוחתת, הוא ממשיך להנפיק יצירות מאזיה

ם, מורכבות ותקליטים המדברים על נושא אחד בלבד. פע
כאשר יחידת ההאזנה למוסיקה הייתה אלבום שלם ולא שיר 

. עם הזמן ושינוי ההרגלים, כמות יותר בודד, הדבר היה נפוץ
  שלום גד עושה זאת שוב. והנה "אלבומי הקונספט" פחתה. 

"סוף המדבר", דיבר על  ששמו התקליט הראשון שלו    
קשיי המעבר ממקום קטן לעיר הגדולה. אחר כך, הוא 

ר, כמעט בו זמנית, שלושה תקליטי נושא: "תל אביב", שחר
המושב הקטן בו הוא גדל. בין  –ירושלים" ו"תלמי אליהו" “

היתר גדלו במושב הזה אחיו, אביב גדג', גבריאל בלחסן ז"ל 
ונועה בלחסן, העושה את צעדיה הראשונים בבטחה. כל 

 ובצורה נוגעת ללב בחדות ,תקליט תיאר בהומור, בציניות
 החיים במקום המתואר.את 

לתקליט החדש של שלום גד קוראים "הכל חדש".     
במקרה, או שלא במקרה, זו גם שמה של קבוצת החוברות 
המיועדת ללימוד השפה לעולים חדשים. גד נולד בצרפת 

חוויות . באלבום מתוארות 10ועזב אותה לטובת ישראל בגיל 
ל מילות לא ניתן לכתוב כאן את כ ,. למרבה הצערההגירה

 :שירי התקליט, אז נסתפק בשורות קצרות ומייצגות
הבאנו לעולם יתום  ,שרפנו את היער מחקנו את הכפר“    

ואלמנה בשביל פיסת אוויר קטנה" מתוך השיר "פיסת אוויר 
קטנה" בה מתואר המאמץ לתפוס מקום תוך תיאור הסבל 

   "העכבר   השיר  בשם  מהיתקלות  כבר  הזו.   למטרה בדרך 

  

 להבין ניתן .כנף"תר עלה מרוסיה בתוך פסנש
נתקלים העולים החדשים.  ןשמדובר בסטיגמות בה

הגלות מתחילה בבית", “זה: השורה מתוך שיר 
 מוכיחה את ההבנה של שם השיר.

שמייצגות את  עוד שורות מרגשות וקולעות    
אתה שנתיים באולפן ולא למדת אף : “האלבום

בין את רוח הדברים"; מילה אבל אתה בכל זאת מ
קבר אחים היה יכול אולי להיות נעים אם אלה היו “

לב שבור זה לבני עשירים “אחים שלך באמת"; 
אנחנו עסוקים מדי בלא למות או לפחות בלהישאר 

 להיות עולה חדש זה לכל החיים".“בחיים", ו
האזנה לאלבום מאפשרת להבין את התהליך   
ום גד, ללחיות כאן. אחיו של ש כל מי שעבר חווהש

"ילדים של בשם אביב גדג', קרא לתקליטו המופתי 
מהגרים". גד מעדיף לקרוא להם עולים, אבל עליה 

תהליך  –אלא הגירה ומעבר ממקום למקום אינה 
 המלווה בקשיים שלעולם אינם מסתיימים.

מנסה כל הזמן לשנות הוהערה לסיום לקוראת מירי רגב,     
לקדם את  טוענת שצריךהישראלית. היא  את התרבות

התרבות המזרחית, אבל היא מקדמת בעיקר את הצד הרדוד 
שלה. היא מקדמת זמרים השרים שירים קליטים, המיועדים 

כדי לא  ,לשמחות משפחתיות, וברובם נעדרי כל אמירה
להפריע לקהל לרקוד. שלום גד, שאחיו קרא ללהקתו אלג'יר, 

שלו בצורה הדורשת יותר מאמץ  מביא את התרבות המזרחית
מהמאזין ומתארת בצורה יותר מפורטת את החיים של האמן. 
על שרת התרבות לקדם אמנים כמותו, כי שלום גד בהחלט 

קטגוריה אמנות, בניגוד לרבים אחרים, שאולי שרים ב ללנכ
 בקול רם, אבל השירים שלהם לא אומרים  דבר.

  1953-54, קניספל, רחוב בדימדומי שקיעה
 

  

 בר"גקניספל תפתח תערוכת 
במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת גן תפתח בשבוע הבא     

", בה יוצגו עבודות 50-שנות ה -התערוכה "גרשון קניספל 
האמן שהצטיינו בגישתן הריאליסטית והביקורתית כלפי 

 .המציאות החברתית
החדש של  ם היצירותאלבוספר באירוע תיערך השקת     

, והכולל גם 2015-1950ף את יצירתו בשנים קניספל, המקי
מאמרי הערכה וביקורת על פועלו האמנותי בישראל 

 .ובברזיל
פתיחת התערוכה במוזיאון לאמנות ישראלית (דרך אבא     

בספטמבר, בשעה  13גן) תיערך ביום ג', -, רמת146הלל 
 .. במהלך האירוע יחתום האמן על האלבום החדש20:00
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עובדי הראל מחתימים מצטרפים להתאגדות      

(צילום: זו הדרך)   

 
לפני מספר שבועות הודיעה הנהלת חברת הביטוח הראל,     

מהגדולות במשק, כי היא מעלה את שכר המינימום הנהוג 
 ה. כך, באופן יזום, הנהלת החברה הודיע₪ 6,000-בחברה ל

ולא רק  .בחברהעל שיפור בתנאי העובדים החלשים ביותר 
  זאת, עדכון השכר חל גם על עובדי קבלן המועסקים בחברה. 

 האך רק בשבוע שעבר התברר מה גרם להתעוררות מפתיע    
הראל, מסתבר, החלו בזו של נדיבות בקרב הנהלת החברה. 

בתהליך החתמה של עובדים למען הקמת ועד. זאת בהמשך 
כלל,  –להתאגדויות של שאר חברות הביטוח הגדולות 

  מנורה והפניקס. 
י החתמה ועד דוכנו) הקימו יוזמי ה30.8שעבר (שבוע ב    

תמיכה בליד משרדי הראל ופתחו קבוצת פייסבוק 
-בהתאגדות. מטרתם היא השגת חתימות של שליש מיותר מ

עובדי החברה, כדי לפתוח במשא ומתן על הסכם  4,500
  קיבוצי.

עם בהראל  ותכבר מימיה הראשונים מתמודדת ההתאגד    
מייצגים את האינטרסים של ההתנגדויות מצד עובדים, 

המעסיקים בחברה. מתנגדי ההתאגדות אף הקימו דף 
ללא למרבה האירוניה ופייסבוק משלהם אליו הם צרפו, 

  מיוזמי ההתאגדות.  כמההסכמתם, גם 
  

 

מכתב סרבני מילואים ממוצא 

 אתיופי – נגד הגזענות
) 1.9(ים ממוצא אתיופי פרסמה קבוצה של חיילי מילוא    

לשירות במילואים במחאה על היחס הגזעני של  מכתב סירוב
המדינה כלפי בני הקהילה. המסרבים קוראים ל'מרי אזרחי' 

הכוללים רדיפה  ,נגד רשימה ארוכה של אמצעי דיכוי ואפליה
גזענית מצד המשטרה, מדיניות מפלה של משרד החינוך 

ועוד שורה ארוכה  ,צאי אתיופיההמקים כיתות 'מיוחדות' ליו
  של התעמרויות ממוסדות בבני הקהילה.

       
מאסנו בדרישת המדינה מאתנו להמשיך ולקיים "     

את החוזה לפיו אנו אזרחים בעלי חובות, אך לא 
את חוסר הנחת ". " כתבו במכתבאזרחים שווי זכויות

שלנו אנחנו מביעים במעשים מאורגנים של מרי 
אזרחי, שהראשון שבהם יהיה הימנעות מהתייצבות 
לשירות מילואים. אנו קוראים לאחינו ואחיותינו 
להצטרף אלינו ולהתנגד לאי הצדק המתמשך נגד 

  ".הקהילה

  קורס כלכלה עם שמשון ביכלר
 צאותהר בסדרת לאחרונה פתחה השמאלית הגדה     

 כלכלן ביכלר, שמשון ד"ר עם פוליטית כלכלה על
 המשבר על ביקורתי מבט מציעה מקורי, שמאלי
 הסדר בעליית עוסקות ההרצאות הנוכחי. הקפיטליסטי
 התיאוריות חולשת את מנתחות .;החדש הקפיטליסטי

  המשבר. של חדשה תיאוריה וייפרשו ;המקובלות
 השמאלית, ההגד מועדוןב יערך בסדרה השני המפגש    

   .20:00 בשעה בספטמבר, 20 ג', ביום ,70 העם אחד
  

 מועדון הגדה השמאלית

, ת"א70אחד העם   
 

        

מעורר  וסדרת "סרט אדום" מזמינה להקרנת סרט

  המחלוקת של הבימאי אוהד יתח

   "לאהוב את סופיה"
  

  העוקב אחר אישה העוסקת בזנות 
  

  פטים  דיון בהנחיית הדוקטורנטית למש  -לאחר ההקרנה 

  נעמי לבנקרון
  

  0019:בשעה  ,11.9, א'יום 
        

 במת 'זו הדרך'
 

        

  דיון לקראת צאת הספר 

"הכדורגל שייך לאוהדים: מסע מחקרי 

  בעקבות הפועל קטמון ירושלים"
  

  

  :בהשתתפות

  ,עורכת הספר – תמר רפפורטפרופ'  - 

  ,עיתונאי וממייסדי הקבוצה – חיים ברעם -

  התנדבות בקבוצהראש מערך ה – אדם אמוראי -
  

  20:00בשעה  ,15.9, ה'יום 

   , ת"א70הגדה השמאלית, אחד העם 


