
  

  

מאבק בלתי מתפשר ועמידה על עקרונות דמוקרטיים מסוגלים לסכל את 

  ההסתה הבלתי פוסקת של ממשלת נתניהו והימין

  (צילום: אל אתיאחד) בהופעה הראפר תאמר נאפר

  
משלת נתניהו והימין לא אבל מ ,החופשה הייתה ארוכה    

דמוקרטית -יום ויוזמתו האנטי-אחר-יוםנחו לרגע. 
זה התחיל עם הפרובוקציה של ח"כ אורן חזן והגזענית. 

השלום שהקימו "נשים  תנגד חברי הכנסת של חד"ש בסוכ
. נמשך בניסיונות )13.10עושות שלום" במרכז כפר סבא (

שרת "התרבות", מירי רגב וחבריה בליכוד למנוע את 
מסגרת פסטיבל נווה ר באר נפאמהופעתו של הראפר ת
במהלך  נוסף לכך,). 18.10בחיפה ( יוסף לתיאטרון קהילתי

השבוע שעבר נמשכו הלחצים מצד ראש עיריית ימות כל 
חברי הליכוד  ,ותומכיו 'שבע, רוביק דנילוביץ-באר

לביטול דיון בהשתתפות סרבני כיבוש  ,במועצת העיר
בעיר  מפגש-ביוזמת "יש גבול" במועדון המולתקא

)20.10( .  
ימנית הפרובוקציה ה לא עבר ללאסוף השבוע גם     

 אמר ,ח"כ דוד ביטן (הליכוד) ,יו"ר הקואליציההתורנית. 
ששודרה  ,אומרים" בתכניתו של חיים אתגר "מה אתם

כי הוא בוחן משפטית אפשרות  ,)21.10( ישישב 2בערוץ 
   ח"כ   אלעד.  חגי   "בצלם" של מנכ"ל  אזרחותו   לשלילת

  

ם, הביטחון של האו" יו של אלעד במועצתדברביטן אמר כי 
מועצה לנקוט בפעולה אקטיבית נגד הא לחברות שם קר

הפרת אמונים בוטה של אזרח "הם  ,הכיבוש וההתנחלויות
שימצא אזרחות  , ועל כן "ראוי לו"ישראלי כלפי המדינה

  ".אחרת
 :הרשימה המשותפת) ,ח"כ דב חנין (חד"שעל כך הגיב     

רק דוד ביטן התבלבל לגמרי. סליחה, טעות. דוד ביטן הוא "
השליח פה. נתניהו, המושך בחוטים, התבלבל לגמרי. אז 

שאזרחות היא לא  ;בואו נזכיר להם שהמדינה לא שייכת להם
בואו נזכיר להם איך נקרא  ;טובה שהם עושים לנו, היא זכות

בואו  ;משטר ששולל אזרחות ממי שלא מסכים עם המנהיג
נזכיר להם שלשני העמים בארץ יהיה עתיד של עצמאות 

  ."או שמלחמות נצח יחריבו אותו לכולנו ,ושלום
דווקא בגלל  וחנין צודק: הרוח נושבת קרירה (ולאח"כ    

והיא נושבת מכיוון הממשלה. אבל יש  ,הסתיו ההולך וקרב)
הממשלה והימין להצר  נותלהוסיף נקודה חשובה: כל ניסיו

פעילי יש ויהם של חברי הכנסת של חד"ש, אמנים את צעד
כשלו. הפרובוקציה  –של בצלם  עמדות האמיצותהנגד גבול ו

שלום",  בגלל נחישותן של "נשים עושות השל חזן כשל
והמונית למען הסכם עם הפלסטינים  שקיימו הפגנה מרשימה

גלי שלים. עשרות אנשי ימין עטופים בדבשבוע שעבר בירו
ץ" (כפי שהבטיחו) את הופעתו של לפוצחו "ישראל לא הצלי

ערבים, כולל חברי חד"ש ומק"י, יהודים ונאפר בחיפה. אלפי 
"יש ם האירוע שתוכנן של התייצבו במקום ומנעו זאת. ג

אוריאל פררה ועמרי שבע בהשתתפות הסרבנים -גבול" בבאר
 קיום בנגב- ודות להתגייסות פורום דוהנערך כמתוכנן  ברנס

שעמדו בנחישות על הגנת העקרונות  ,ה נחוהמנכ"לית חי
  הדמוקרטיים. 

 7-מפגש של "לוחמים לשלום" ב הקרוב יהיההמבחן     
 ,) באוניברסיטת בן גוריון8בנובמבר (ר' ידיעה בעמוד 

ה שללה לפני מספר חודשים פרס מ"שוברים תנשיאש
יש שתיקה". הלקח של האירועים האחרונים הוא ברור: 

לטון הימין: יותר הפגנות, יותר להמשיך ולאתגר את ש
תקפה לעבור ממגננה למהופעות, יותר דיונים פומביים. צריך 

        דמוקרטית והמונית.  –ערבית -משותפת יהודית

 2016 ברבאוקטו 26, 40 וןגילי   



  

 2תגובות /

        
        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  שגרת מזג האוויר בחגים
מזג האוויר בחג יהיה שרבי. צה"ל הטיל סגר כללי על הגדה "

  ."והרצועה
  )2.10 "הארץ",(

  

  סנובים: בהלוויה של פרס, הייתם?
עמותת קו לעובד שולחת תנחומים לכל העובדים "

התאילנדים בישראל על מותו של מלך תאילנד בהומיבול 
  .'"אדוליאדג

  ) 14.10פוסט של קו לעובד בפייסבוק, (
  

  רגב פלאקומירי פליק שמעון פרס: 
 מה חושבת השרה מירי רגב על נשיא המדינה התשיעי"

השאיר אחריו מורשת של עשייה  טירתועם פ' ?שמעון פרס
ציבורית למען מדינת ישראל. אני מלאת הערכה על היותו 

שבה ח ומה לאחר מותו. , אמרה השרה'מרץ-איש חזון רב
והנשיא  'איש החזון', על 2012רגב קצת קודם לכן, בשנת 

אמירותיו חסרות אחריות. שמאלן, : 'פרס? אני מצטטת
. 'כהונתו תבוסתן וחתרן. אני בודקת אפשרות להפסיק את

  .", כלומר מירי רגב. מה יש להוסיף על זה? כלום'אני'
  )5.10"רדיו ללא הפסקה", , (העיתונאית ענת דוידוב

  

  שלום ואין שלוםשלום, 
המועמדת הדמוקרטית לנשיאות הילרי קלינטון טענה "

כי הליך שלום  'ויקיליקס'מיילים שהודלפו ל בתכתובות
על כלום. הדברים  מדומה בין ישראל לפלסטינים עדיף

נאמרו בעקבות הודעה שנשלחה מיועצה המדיני של 
ג'ייק סאליבן, שבוע לאחר הבחירות בישראל במרץ  ,קלינטון

שעסק  'יורק טיימס ניו', ואליה צירף מאמר מ2015
 בהתנצלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו על דבריו מיום

קלינטון . 'הערבים נעים בכמויות לקלפי'הבחירות, ולפיהם 
זו פרצה שיש לנצל. הליך מדומה ': התייחסה למאמר וכתבה

  .'"עדיף על כלום
  )16.10, "ניו יורק טיימס"(

  

  פחד אלוהים
חרדים מישראל ליעדים שונים בחו"ל -ם של כהניםטיסת"

דרך קפריסין. הסיבה: ההמראות  צפויה להתארך ולעבור
מעל בית  מנמל התעופה בן גוריון יחלפו למשך שבועיים

 'בית דין צדק בני ברק'העלמין בחולון. בהנחיה חדשה של 
ליטאי, נדרשים כהנים להמריא -החרדי החשוב בציבור

טיסת המשך  לקפריסין כדי לתפוסמשדה התעופה בחיפה 
  ".לרחבי העולם

  )16.10(ידיעה שפורסמה ב"וויינט" 
  
 

 לא חברת טלפונים היאפרטנר 
אחד הטיעונים המרכזיים של התעמולה הישראלית הוא גם "

פרטנר. האמת היא שהיה פרטנר,  אחד הנחותים שבהם: אין
  ."יהיה פרטנרו יש פרטנר

  )16.10(גדעון לוי, "הארץ", 

 

 כתביםמ

   למערכת

  לזכרו של משה וייס
משה וייס נפטר. משה וייס היה חבר שלנו במשמרת נשים     

בשחור בכיכר פריז, חבר לדרך, וחבר חד״ש. עד לפני כמה 
חודשים, הוא נהג להגיע לכיכר בדבקות, בכל יום שישי, שנה 
אחרי שנה, למרות מגבלות הבריאות והגיל. קיץ, חורף, או 
 סתיו, משה ישב במקום הקבוע שלו בצל, בכיכר פריז,

 כשבידיו שני שלטי ידיים ועליהם הכתובת: "די לכיבוש".

משה נפטר בערב יום כיפור. המילים האחרונות שאמר לנו     
אבל רוח  –הוא יחסר לנו  בטלפון היו: הלב שלי בכיכר!

ההתנגדות שלו, חוש ההומור, העקשנות, והנכונות להיאבק 
  יישארו חקוקים בליבנו עוד ימים רבים. –בלי פחד 

  ם בשחור, ירושליםנשי
  
  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  

  השמאל צריך לפנות לעולם
של הימין במסע הרדיפה  אחד הטיעונים המרכזיים    

מותות השמאל וזכויות האדם, המתמשך שהוא מנהל נגד ע
ויתור על ההליך כי פניה לגורמים בינלאומיים מסמנת הוא 

ראש הממשלה האשים בפייסבוק תוך ישראל. הדמוקרטי ב
ארגון 'בצלם', שמנכ"לה חגי אלעד נשא נאום ) את 15.10(

מה בשבוע שעבר מול מועצת הביטחון של האו"ם: "
ות דמוקרטיות שהארגונים הללו לא מצליחים להשיג בבחיר

  ".ידי כפיה בינלאומית-בישראל, הם מנסים להשיג על
פניה  .היא דמוקרטית במהותה מטרת הארגונים להשפיע    

של ארגוני  מרכזית ללחץ בינלאומי היא מטרה אסטרטגית
פניה זו צריכה אני טוען ש. , כמו של ממשלותות אדםזכוי

  עמים. משני טוזאת  ,בכללו של השמאלמרכזית מטרה  להיות
 – זו חשוב לחזור שוב ושוב מוכרת ראשית, ועל טענה    

ישראלית. אין - הכיבוש הוא סוגיה בינלאומית ולא פנים
לקבוע  –חוקית, מוסרית או פוליטית  –לישראל שום זכות 

את עתידם של הפלסטינים הנמצאים תחת כיבושה הצבאי, 
יה יובמצב זה של היעדר ריבונות מתמשך, הקהיל

, כולל ית מוכרחה לתמוך בפלסטינים המדוכאיםהבינלאומ
  ישראל עד שזו תגמור את הכיבוש הנפשע.  החרמה שלצעדי 

שהפניה לעולם צריכה להיות לכך הסיבה השנית     
אסטרטגיה מרכזית של השמאל היא עצובה הרבה יותר. 

הימין שבשלטון  :שוייאזורעת המפה הפוליטית בישראל 
אה באופק. בסיטואציה כזו, לא נר ןלטושבושינוי  מתחזק

עול באופטימיות בתוך הארץ ולזכור שהפוליטיקה לפ עלינו
  בישראל דינמית.

להכתיב  אל לנו להיות תמימים. המצב הקודר צריךאך     
סיום הכיבוש תלוי באופן אסטרטגיה נוספת, שמבינה כי 

זירה זו נראית גם כמקום בו ניתן  .משמעותי בלחץ בינלאומי
מקום בו הוא  השמאל צריך לפעול בכל מות.להביא להתקד

בשמאל הישראלי,  לקול שלנוויכול לקדם את סיום הכיבוש. 
   . השפעהאלעד הראה, יש  כפי שנאומו המצוין של

 נמרוד פלשנברג



  

 3/ כיבוש   
 

  את הגזל בדיעבד להסדיר
  'חוק ההסדרה' שמוצע כדי למנוע את פינוי עמונה ממשיך במסורת הכפפת החוק למתנחלים 

        

  

  אבישי ארליך מאת

  
ישראל מכירה בשטחים     

 יםכבשטח 67- שנכבשו ב
 – ('מוחזקים' בלשונה) יםכבוש
ירושלים המזרחית הגולן ו למעט

סיפוחה  אך ,לישראל ושסופח
על פי החוק  וכר בעולם.אינו מ

אמנת ז'נבה  הבינלאומי,
יה יהעברת אוכלוס הרביעית,

כובשת לשטח כבוש היא בלתי 
חוקית. בג"צ אמנם הכשיר 

טחון' יהתנחלויות בנימוקי 'ב
ו/או על 'קרקעות מדינה' (למרות 
קיום מנגנוני הפקעה ההופכים 

 – קרקע פרטית לקרקעות מדינה)
על קרקעות  ןאך נמנע מהכשרת

ביהמ"ש העליון מנסה  ,נשארו בבעלות פרטית. על פניוש
מנע מהחלטות הסותרות בעליל את החוק הבינלאומי, ילה

ה מכבדת חוק. כדי לשמור על מראית עין של ישראל כמדינ
 כלולה ,ןימנע מפגיעה בחופש הקנייניסה גם לה ת המשפטבי
  חוק יסוד בעל סטטוס חוקתי.ב
  

 דוח לוי וניסיון ההלבנה
שרון מטליה ששון,  אש הממשלהקש ריב 2004- ב כבר    

פרקליטות המדינה לשעבר, לחבר דו"ח על מצבם עובדת 
(שם מכובס להתנחלויות שלא  המשפטי של "המאחזים"

בחינה מ'אושרו על ידי הממשלה ולכן הן 'בלתי חוקיות' גם 
דו"ח ששון שלל מכל וכל הכשרה משפטית של  .)פנימית'

ת מיגרון הזמין רה"מ נתניהו את בעת פרש 2012- מאחזים. ב
שופט ביהמ"ש העליון בדימוס ותומך התנחלות,  אדמונד לוי,

ין הכשרה חוקית של מאחזים. לוי ילתת חוות דעת אחרת בענ
מדינה   יןועוזריו טענו שהגדה אינה שטח כבוש כיוון שא

הכירה בשלטון ירדן בגדה. הם אף הרחיקו  לכת וקבעו ש
חבר הלאומים, הגדה נכללה  שראישלפי הצהרת בלפור, ש

  במסגרת ה'בית הלאומי' ליהודים. 
בארץ מצטטים תועמלני ימין את דו"ח לוי כפרשנות     

למותר לציין שפרשנות הזויה ולא רלוונטית זו  .לגיטימית
אחד מהגורמים הבינלאומיים. לא על אינה מקובלת אף 

 אילולא סברה ממשלת ליכוד שפרשנות לוי תגרור את ישראל
מה מונע ממנה לספח את  –לעימות עם רוב בעלות בריתה 

מהסנקציות ו הלגיטימציה של ישראל בדןהפחד מא הגדה?
שינקטו נגדה מדינות אחרות והחשש מפני עימות בין הרשות 

פסק דין חלוט של הרשות השיפוטית לבין המבצעת 
הם שעוצרים  ,והשלכותיו על תפיסת ישראל כ'דמוקרטית'

 את נתניהו. 

פרשנות  דו"ח לוי הפכה בשנים האחרונות בסיס האיום     
של הימין לחוקק בכנסת 'חוק הסדרה' גורף של מאחזים 

שיגבר על התנגדות בג"צ ויכשיר מאחזים, גם  ,בלתי חוקיים

ברי ח 25- על קרקע פרטית. כרגע מצדדים בחוק כאם הם 
הם חתמו שרים ויו"ר הכנסת.  9ליכוד, מתוכם כנסת מה

אנו " ל מסמך האומר:בספטמבר ע
תומכים בחקיקת חוק ההסדרה, 
שנועד להסדיר בדרך חוקית את בתי 
התושבים בעמונה, עפרה, נתיב 
האבות ובהתיישבות כולה ביהודה 
ושומרון, ולמנוע עיוות מוסרי, אנושי 
וחברתי, שייווצר על ידי פינוי של 
מאות ואלפי משפחות שבנו את ביתן 
בתמיכה ובסיוע של ממשלות ישראל 

בבית היהודי הסתבך  לדורותיהן".
בנט באמירה שיש 'למסור את הנפש' 

מזכירה את ימי הן זה, אמירה יבעני
 יגאל עמיר וההתנתקות בעזה. 

היועץ המשפטי של הממשלה     
עמיחי מנדלבליט קבע כי "החוק 
אינו חוקתי, לא יעמוד במבחן בג"ץ 
ויזיק ליתר ההתיישבות ביהודה ושומרון". לא כל חברי 

בני בגין ויעלון גינו כבר תומכים בחוק ההסדרה. הקואליציה 
ון 'חוק ההסדרה' ואמרו בעת פרשת מיגרון, את רעי, 2012-ב

 "גזל באמצעות חקיקה". לאחרונה הוסיף בגין: עליו שהוא
"הצעת החוק הזאת היא כל כך גרועה. החוק הזה כל כך רע, 
כל כך קיצוני בסטייה שלו מערכים חברתיים. אני אומר שזו 

קבוצת אנשים מחליטה להקים צריפים או  –לה מוסרית שא
 אף בתים על קרקע לא לה ביודעה שהקרקע לא לה".

   

 עמונה כסמל
על  1997-המאבק על עמונה, שהוקמה על יד עפרה ב    

אדמות פלסטיניות פרטיות, אינו חדש. עמונה, כמו מיגרון 
תנועת המתנחלים לנישול  מצילפניה, הפכה עתה לסמל מא

ייהוד בהסרת כל מגבלות לסטינים מאדמותיהם, הפל
 – השטחים ולהכפפת המדינה, החקיקה והמשפט

 .הרסה המדינה תשעה מבנים בעמונה 2006-. בלתכליותיה
 .עתרו בעלי הקרקעות הפלסטינים הנגזלים לבג"צ 2008-ב
בית המשפט העליון להרוס בפני התחייבה הממשלה  2010-ב

סוף אישר בג"צ דחיה עד , אח"כ 2012את עמונה עד סוף 
הוצע להעתיק את הישוב לחלקה סמוכה  2014-ב. 2013

אך הסתבר שגם שם  ,"נכסי נפקדים"שאדמתה מוגדרת כ
  ישנם בעלים פלסטינים שעתרו לבג"צ. 

דחה בג"צ בפעם השביעית את הפינוי ונתן  2014-ב    
למדינה עוד שנתיים. זמן זה עומד להסתיים לקראת סוף 

הדיון ן המהומה העכשווית. מה שמייחד את ומכא ,דצמבר
 לוחץ מצדהאישי העקב וא תשומת הלב והמעמונה הסביב 
הו. זה מלחיץ מאד את נתניו אובמה ומזכירות המדינה ממשל

הבחירות  שלאחר ההוא חושש מתגובת אובמה בתקופ
מנסה   אש הממשלהר ולפני פרישתו מהנשיאות.בארה"ב 

מנע מעימות ראש בראש עם ינוי עמונה וגם להילדחות את פ
ביהמ"ש העליון ועם החוק הבינלאומי. בחודשיים הקרובים 
ינסה כנראה נתניהו למנוע את חקיקת חוק ההסדרה. האם 

  המחנה הציוני יעזור לו? האם תפונה עמונה?

(ויקיפדיה) 2006- התבצרות מתנחלים בבית לפני הריסתו ב  
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 שנה לטבח 60

  כפר קאסם 
  
 אוקטוברב 29- בשנה,  60התחולל לפני קאסם טבח כפר    

 49-בלמוות חיילי משמר הגבול רו יו מהלכוב ,1956
 1957, בהם נשים וילדים. בינואר הערבי מתושבי הכפר

 חיילים וקצינים שהיו מעורבים 11הועמדו לדין 

שמונה מהנאשמים הורשעו ונדונו לתקופות מאסר  בטבח.
ריצה את מלוא תקופת מאסרו.  מהם לא ישממושכות אך א

 זכו אחרוני המורשעים בחנינה ,בלבד כעבור שנה אחת

  , יצחק בן צבי, והשתחררו ממאסרם.מנשיא המדינה
 להסתיר אתכדי צנזורה צבאית  הממשלת ישראל הטיל   
תופיק  ,כנסת מהמפלגה הקומוניסטיתהאולם חברי  טבח.ה

טובי ומאיר וילנר, חשפו את הפרשה מעל דוכן הכנסת. 
אש הממשלה דוד הציבורית שקמה נאלץ ר בעקבות הסערה

משפט צבאי  גוריון להורות על חקירה ועל עריכת-בן
י הפרשה, ח"כ פשלהלן עדותו של אחד מחו. לנאשמים

, לטבח שנה 40 , במלאות1996באוקטובר  מהסוילנר, שפור
  : בכתב העת "ערכים"

גם לפני הטבח בכפר קאסם וגם לאחריו בוצעו פשעים     
ה הערבית יהאוכלוסי הערבי הפלסטיני ונגד רבים נגד העם

היה  הפלסטינית בישראל. עם זאת, הטבח בכפר קאסם
מעשה זוועה מיוחד מסוגו, המעורר עד היום רגשי זעם 

טבחו בפאתי כפר  1956 באוקטובר 29-ב .חזקים ביותר
נשים וילדים, שחזרו לתומם  ,קאסם קצינים וחיילים באנשים

 טחון" חיכו להםימעבודתם לביתם בכפר. "כוחות הב

בכניסה לכפר, אמרו להם לרדת מהעגלות ומהרכבים, 
אזרחים  49כך נרצחו  .העמידו אותם ופשוט ירו בהם בדם קר

נערים  10נשים וילדות,  12. בין ההרוגים היו 13ונפצעו 
  .13-8ילדים בגילאי  7- ו 17-14 בגילאים

היו אלה אזרחי ישראל, שנטבחו אך ורק משום שהיו    
ידי השלטון -זה רצח מתוכנן עלפלסטינים. היה  ערבים

נגד מצרים  בישראל, והוא היה קשור עם פתיחת המלחמה
  בישראל   הערבית ה יהאוכלוסי ההיא   בתקופה . יום  באותו 

  
  

  

צבאי. ביישובים ערביים  ממשל תה נתונה תחת משטר שליהי
בערב. ערבים, אזרחי  9.00 עוצר החל מהשעה חלרבים 

שיון מטעם יום יישובם בלי רישראל, לא יכלו לצאת ממק
הקדימו לפתע את העוצר  באוקטובר 29- ב .הצבאי הממשל

אחה"צ. רובם הגדול של אלה מבני  5בכפר קאסם לשעה 
ששהו כבר בעבודה מחוץ לכפר, לא ידעו ולא יכלו  הכפר

רוץ הפורמלי של הפרת העוצר הם ילדעת זאת. ובכל זאת, בת
  .םבכניסה לכפר ונורו למוות במקו נעצרו

  

  מבצעי הטבח
זרה בה היו מספר פקד החטיבה, שדמי, היה האחראי לגמ   

כפרים ערביים, לרבות כפר קאסם, שהיו נתונים דרך  גדול של
גדוד של משמר הגבול,  .קבע תחת ממשל צבאי ועוצר לילה

שדמי.  מלינקי, היה כפוף לחטיבה של [שמואל] בפיקודו של
מלינקי העביר לחייליו את ההוראות שקיבל משדמי, ואמר 

כמה הרוגים תחילה מאשר להסתבך  יתר: "עדיףהבין 
הוא  ?במעצרים". וכששאלו אותו: ומה עם נשים וילדים

ענה: דינם כדין הגברים. ומה לעשות עם הפצועים, אם יהיו 
לטפל בהם. ומה יקרה עם אלה  פצועים? מלינקי ענה: לא

ירחמו"  יודעים על העוצר? מלינקי אמר: "אללה שאינם
מלינקי אמר במשפט כי שמע את המלים ). (זכרונם לברכה

בתדריך שנתן המח"ט שדמי. למרות כל אלה " "אללה ירחמו
והוא נשפט רק  ,שדמי לא הועמד כלל לדין על חלקו בטבח

על "חריגה מסמכות", כיוון שלא הייתה לו סמכות להקדים 
רשמית זו סמכות רק של קצין הממשל  שעת העוצר. את

 מסמכות" הוטל עליו קנס רה של "חריגהיהצבאי. על העב
במשפט של מלינקי ושותפיו לטבח הופיע  ...פרוטות 10בסך 

קבע השופט הלוי (ראש חבר  שדמי רק כעד. בכל זאת
 השופטים במשפט), כי "שורש הרע נעוץ בפקודותיו של

  ".מפקד החטיבה
  

  מטרות הטבח
יתוי הטבח לא היה מקרי. לקראת סוף חודש אוקטובר ע   

כוחות גדולים של צה"ל לנוע דרומה כהכנה  החלו 1956
בפיקודו של אריאל שרון  לכיבוש חצי האי סיני. כוח צנחנים

ן. לה "כביכול כדי ללכוד אנשי פדאיוהוצנח במעברי המית
מדברים בכלל על מבצע נגד ירדן, כדי להרדים את 

  )1966באוקטובר  17", מעריבהמצרים..." ("
לשלוש מטרות. האחת  ואהטבח בכפר קאסם נועד אפ    

מוטעה כאילו עומדת להיפתח מלחמה נגד ירדן  ליצור רושם
ליצור בהלה  יה, לנצל מצב זה כדייולא נגד מצרים, והשנ

זור ה הערבית הישראלית, וקודם כל באייבקרב האוכלוס
התושבים יחלו " שמתוך "תקווה, שבקרבת הגבול עם ירדן

לברוח (שלא התממשה לחלוטין). מטרה נוספת הייתה 
יה הערבית יהאוכלוס ,שכאשר תפרוץ המלחמה להבטיח

שאיום הטבח  בישראל "לא תעשה בעיות" מבית, כלומר
  .ירתיע אותה מנקיטת מחאה אקטיבית נגד המלחמה

  

  את הזוועה סיונות להסתיריהנ
דיעות כלשהן, ואפילו לאחר הטבח אסרה הצנזורה לפרסם י   

רמזים, על מה שאירע בכפר קאסם. קריאות ביניים של  לא
בכנסת, שדרשו לגלות את  חברי סיעת המפלגה הקומוניסטית

 11-נמחקו מהפרוטוקול. רק לאחר שבועיים, ב –מה שקרה 
בנובמבר, כאשר למרות כל מאמצי השלטון השמועות על כך 

יותר ויותר  להיות שאירע דבר נורא בכפר קאסם החלו
סיון לטשטש את ינפוצות, נאלצה לשכת ראש הממשלה, בנ

הודעה לפיה כאילו "התגברה פעולת  חומרת הפשע, לפרסם
  כפריים,  כמה ידי משמר הגבול -הפדאיון ובכפרים נפגעו על
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גוריון) ועדה לברר מידת -ולכן מינה ראש הממשלה (דוד בן

  .משמר הגבול, ואם יש להעמידם לדין אחריותם של אנשי
מסקנות הוועדה היו שיש להעמיד לדין את מפקד הגדוד    

הגבול שחייליו ביצעו את הטבח, מלינקי, וכן  של משמר
נאמר על  "מעריב"במאמר הנ"ל ב .קצינים וחיילים נוספים

מלינקי אמר לשוטרים:  במהלך המשפט התברר, כי" כך:
עכשיו זה הזמן שלנו. אנחנו נוביל את החטיבה הצבאית, עם '

". 'שלנו עד שכם, והערבים ירוצו לפנינו שני המשוריינים
ומשמעות הדברים: "במהלך המשפט הוברר לשדמי (ראש 

ההוראות למלינקי), כי  החטיבה של משמר הגבול, שנתן את
אי הייתה תכנית מגירה למקרה של מלחמה. בין לממשל הצב

מנו שם הוזכרה האפשרות שערביי האפשרויות שנ שלוש
ובשום פנים אין  .ישראל יחוברו לאחיהם שמעבר לגבול

עידוד לכך, נכתב בתכנית -לנקוט פעולה שתתפרש כאי
  ."המגירה

גילויים אלה חשובים לא רק בהקשר של פרשת כפר קאסם,    
עות עקרונית. הם מצביעים פעם נוספת על להם משמ אלא יש

ואחרי הקמתה  היסוד של המדיניות הציונית השלטת לפני
של מדינת ישראל, של "מקסימום טריטוריה עם מינימום 

המדיניות הזאת, והאידיאולוגיה הלאומנית המנחה ". ערבים
המונעות שינוי ערכים יסודי במדיניותן של  אותה, הן

היסטורי אמיתי,  לאפשר פיוס ממשלות ישראל, שביכולתו
פעולה ממשי בין ישראל והמזרח -ליצירת יחסי אמון ושיתוף

  .פלסטיניים-הערבי, ובמיוחד ביחסים הישראליים התיכון
  

  ביקור בכפר ופרסום האמת
העובדות האיומות על הטבח בכפר קאסם נודעו לציבור     

רק אחרי שביקרנו, החבר תופיק טובי יחד עם  בארץ ובעולם
רסום אלו, בכפר קאסם. היה זה לאחר הפ כותב שורות

  .המעורפל של הממשלה שבועיים לאחר הטבח
משנכנסנו לכפר לא ראינו תחילה אנשים ברחובות. לאחר     

מצאנו מספר צעירים, שבתחילה פחדו מאתנו. אך  זמן מה
רכשנו , לאחר שהתברר להם מי אנו ולשם מה הגענו לכפר

נו למספר בתים. אז שמענו את אמונם, ובעזרתם נכנס
מלוא גודל הזוועה. אנו  לראשונה על כל מה שהתרחש, את

רשמנו ותעדנו את הדברים, לרבות שמותיהם של כל 
  .הנרצחים

בתזכיר שהוציא החבר תופיק טובי בשלוש שפות תוארו     
 .ופורסמו שמות כל הקרבנות והגילאים שלהם מעשי הזוועה

מבצעי הטבח, והוטלו  מאוחר יותר התקיים המשפט של
דין קלים יחסית לגודל הפשע. העונש הגבוה - פסקי עליהם

שהוטל על מלינקי. אחרים נידונו , שנות מאסר 17ביותר היה 
נכללה בפסק , לתקופות מאסר קצרות הרבה יותר. עם זאת

הדין קביעת העיקרון החשוב, שאסור לבצע פקודה שהיא 
  .בעליל חוקית-בלתי

מה שאירע לאחר המשפט. כל הרוצחים חמור ביותר גם     
שנים  17- שנים! גם ה 3ושוחררו כבר לאחר  קיבלו חנינות

הטבח  . וגם במהלך שלוש השנים זכו מבצעי3-הפכו ל
 לתנאי מאסר טובים במיוחד. במהלך תקופת מאסרם התקשר

 גוריון, מספר פעמים. לאחר-עימם ראש הממשלה, דוד בן
יים בכירים, גם בקרב שחרורם הם קיבלו תפקידים ממלכת

  .הערבית היהאוכלוסי
עובדות אלו מוכיחות כי השלטונות לא ראו במבצעי     

אלא מבצעי "שליחות ממלכתית" בהקשר , הטבח פושעים
לקיים, כיוון  למלחמה נגד מצרים. את המשפט הם נאלצו

 .שהידיעות על הטבח התפרסמו ונודעו לציבור בארץ ובעולם
שנה לטבח כפר קאסם, הועלתה הדרישה, כי  40במלאת 

  -בבתי   הלימודים   בתכניות  הטבח ייכלל נושא

  

לשלום, , הספר, כחלק מהחינוך נגד גזענות ושנאת עמים
  .לשוויון זכויות ולדמוקרטיה

  

  והמשך המאבק הישגים
 ., לאחר מאבק ממושך1966- הממשל הצבאי בוטל ב   

ישגים לא מבוטלים במאבקה הערבית רשמה ה יהיהאוכלוס
זכויות יחד עם הכוחות הדמוקרטיים היהודיים. עם  לשוויון

השתנתה ביסודה עד  מדיניות האפליה הלאומית לא 'זאת
כיום רבים יותר בישראל רואים נכוחה, כי המשך  .היום

מסוכנת מאוד  ביסודה עד היום המסורתית הקיימת המדיניות
   .לישראל עצמה

, להמשיך במאבק, ובחזית הרחבה ביותר עלינו, כמובן    
ידי מה שהשגנו עד עתה, עד -על האפשרית, מעודדים

שמדינת ישראל תהיה שוחרת שלום באמת, דמוקרטית 
יה הערבית הפלסטינית תהיה מוכרת יהאוכלוסה ב ,באמת

   .ושוות זכויות בכל המובנים כמיעוט לאומי
  

  מאיר וילנר
  

  שנים לטבח כפר קאסם,  60לעדכונים בנוגע לאירועים לציון 

m – ראו אתר מק"י a k i o r g i l. . 

  

  שנים:  שלושזה קרה לפני 

  הכנסת דחתה את הצעת חד"ש

  הקורבנותלהנציח את זכר  
את הצעת החוק של  2013באוקטובר  30-בהכנסת דחתה     

ברכה, להנציח את זכרם של  יו"ר חד"ש, חבר הכנסת מוחמד
 ת רביםקורבנות הטבח בכפר קאסם. חברי כנס

ח בכפר מממשלת ישראל להכיר באחריות המדינה לטב דרשו
, אוצר המדינה יתקצב על פי ההצעה של ח"כ ברכה .קאסם

לקחיו  את העמותה להנצחת זכר קורבנות הטבח כדי שיובאו
לידיעת הציבור הרחב. ברכה דרש בהצעת החוק כי משרד 
 החינוך, בתוכניות הלימודים, יחייב הקדשת שעת מחנך ביום
ציון הטבח לצורך להפקת הלקחים ממנו, בכל בתי הספר 

, ח"כ אבי וורצמן מהבית דאז במדינה. סגן שר החינוך
כי הצעת החוק נדונה  ,היהודי השיב להצעת החוק ואמר

  בוועדת שרים לענייני חקיקה ונדחתה. 
כי תכניות לבית הספר "אינן יכולות להיקבע  ,אמרעוד     

הוא המוסמך לאשר תכניות בחקיקה מאחר ושר החינוך 
ח"כים תמכו  20לימוד על פי הצעת המועצה הפדגוגית". 

     התנגדו לה. ח"כ אחד נמנע. 48-בהצעה בקריאה טרומית ו
 , המשמש כיוםברכהדאז דרש ח"כ  שנים שמונהלפני      

, יו"ר ועדת המעקב בעליונה של הציבור הערבי בישראל
קאסם.  בכפר בחלפתוח מחדש את תיק החקירה בנושא הט

זאת בעקבות תחקיר בנושא שפורסם בעיתון "הארץ" וממנו 
מהחיילים בגזרה שיקרו בעדותם בנושא בבית  כי חלק ,עלה

על התחקיר. לדבריו, העיתון המשפט. ח"כ ברכה שיבח את 
ל לא חלה ע ,כיוון שמדובר בעדות שקר בבית המשפט

שפט הנושא התיישנות והמעורבים בפרשה צריכים לעמוד למ
לקח לדורות הבאים". ברכה  "כדי שהנושא יהווה ,חוזר

  י.קאסם לא יושמו כראו-חי הטבח בכפרהדגיש כי לק
לדבריו, "גורמים מסוימים בממסד הביטחוני והפוליטי     

מנטליות וידם עדיין קלה על  הישראלי ממשיכים באותה
להכניס  ההדק כשמדובר בערבים". הוא קרא למשרד החינוך

    קאסם לתוכנית הלימודים. - רטבח בכפאת נושא ה
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  נציגת תנד"י מתרגמת את נאומה של הנציגה הפלסטינית מונה אל חלילי

  שפה משותפת
דיווח נציגת תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 

(תנד"י) מכנס קונפדרציית הנשים הדמוקרטיות 
  בבוגוטה, קולומביה העולמית

  

  נועה לוימאת 
  

באמצע ספטמבר הגעתי לבוגוטה, קולומביה, כדי     
הנשים הדמוקרטית  פדרציית – WIDFל להשתתף בכנס ש

מית, כנציגת תנועת נשים דמוקרטיות בישראל בינלאוה
כפלטפורמה  1945-ב, שהוקמה ותיקהפדרציה   זו(תנד"י). 

תוף פעולה של ארגוני הנשים הקומוניסטיים, ילש
  העולם.  רחביהסוציאליסטיים והאנטי אימפריאליסטיים מ

 מדינותנשים מ 300-ב ביליתי שלושה וחצי ימים מוקפת    
, כולן אקטיביסטיות אסרטיביות ורהוטות, בטוחות שונות

בעצמן ומודעות פוליטית לכל המורכבויות הסבוכות של 
לגביהן. ללא רגע של  מושגמציאויות פוליטיות שאין לי 

התקיימו משש בבוקר ועד אחת עשרה בלילה,  ,הפסקה
, במגוון דיונים רבים ושונים, פורמליים ובלתי פורמליים

 חדרים במלון טרנדמה הענק בבוגוטה.  באולמות ובנושאים, 

ריגוש מיוחד היה שמור לי כקומוניסטית. לראשונה     
שמעתי נשים מרחבי העולם מנתחות מצבים פוליטיים שונים 
ומורכבים והרגשתי את הדבר שידוע לכולנו ברמה 

והוא עד כמה  –התאורטית, אבל לא מוכר בחיי היומיום 
אותו זרם מחשבתי, ללנו בכל זאת שייכות לאותה תנועה, כו
 אותה פוליטיקה. ל

הנושא המרכזי של הכנס היה התמיכה הבינלאומית     
משא ומתן, שנים של  4בהסכם השלום הקולומביאני. לאחר 

"הכוחות המזויינים  -   FARCהגיעה הממשלה להסכם עם
ה , ארגון הגרילצבא העם" –המהפכניים של קולומביה 

השמאלי שבמקור היה הזרוע הצבאית של המפלגה 
 הקומוניסטית הקולומביאנית.

היבטי הסכם השלום, התקיימו בדיונים שונים ל נוסף    
דיונים אזוריים, בהם החברות נחלקו לקבוצות על מנת לגבש 

   לכנס שעד  השנים  בארבע   הארגונים לעבודת  מסמכי יסוד 

  
י מול עמדתמעט העולמי הבא. מבולבלת 

מנסה להבין לאיזה אזור  ,השלטים השונים
ארצות הרופה? אסיה? יאני שייכת: א

  ? יותערבה
ארצות הביקשתי להשתייך לאזור     

, והתברר לי שהדבר אינו אפשרי. עד יותערבה
לפני שנים מספר, האזור נקרא "המזרח 
התיכון", ושם הקבוצה שונה במכוון כדי 

נציגות את באופן ברור ורשמי ממנה להדיר 
ישראל. בכנסים בעבר, כך למדתי, נציגות 

יותר. הנציגות הלבנוניות  אפילותנד"י הודרו 
סרבו לשבת באותו דיון עם הנציגות מישראל, 
וזאת על אף שברוב המקרים מדובר היה 

  .ישראלאזרחיות בפלסטיניות 
. לא הגישה הייתה פתוחהבכנס בבוגוטה     
אחת מחברותינו לא יתה התנגדות מצד אף יה

מהעולם הערבי להשתתפותי למאבק 
בפאנלים שונים בנושאים הכלליים. בשולחן 

מהפאנלים  ארוחת הבוקר וגם בקהל של כמה
ישבתי עם חברות המשלחת הלבנונית, והן התיידדו עמי 

  החולפות. םוהתעניינו בנעשה בתנד"י בשני
קבלה של נציגות בהקושי היחסי בשיתוף פעולה ו    

שבהרצאה שלי בפאנל על  לאחררוכך מעט  ותיישראל
פעילות פוליטית של נשים צעירות, הקדשתי את חלק הארי 
של דברי, לאחר סקירה קצרה של פעילויות תנד"י בשנה 

סרבניות הגיוס שליוויתי בשנה  בדברסיפור להחולפת, 
רשת "מסרבות" ולהפעלת קמפיין הסירוב הלהקמת  ,החולפת

סוי התקשורתי הרחב ביותר לו של תאיר קמינר שזכה בכי
זכה סרבן גיוס אי פעם בישראל. הנושא זיכה אותי באהדת 
החברות הפלסטיניות, שביקשו ממני לתרגם מערבית 

מארגון לאנגלית את נאומה של הנציגה הפלסטינית הצעירה 
איחוד הנשים  –איתיחאד אלמרה אלפלסטינייה 

את הפלסטיניות. שיתוף הפעולה, הנושאים המדגישים 
שלטון, מדיניות התפקידן של הישראליות בהתנגדות ל

לשיפור  תרםוהתרגום שגרם להתרגשות נרחבת בקרב הקהל, 
ביחס לנציגות הישראלית בכנס, ונציגות מארצות רבות באו 

  ללחוץ את ידינו בהתרגשות ובעיניים דומעות. 
או המזרח  יותערבהמדינות הלבקשתי להצטרף לאזור של     

החברות הפלסטיניות כי אמנם יש מגמת  בוהשיהתיכון, 
ישראל, אבל המשלחת נציגות משיפור ברורה ביחס ל

עדה האזורית, ולו להצטרפותנו מהסכימהלבנונית עדיין לא 
וכי יש לבנות את המהלך בסבלנות. בצער אך בהבנה קיבלתי 
את המלצתן והמשכתי לדיונים של הועדה האזורית 

ם המשלחת היוונית רופאית, לדיונים הסוערים עיהא
 ההמתנגדת להסכם השלום בקולומביה, המהווה לטענת

  ים באמריקה הלטינית. יכניעה לכוחות האימפריאליסט
מהכנס יצאתי לסיורים ברחבי קולומביה לחיזוק היכרותי     

עם הקהילה הפלסטינית הגדולה והחזקה של ברנקייה, צפון 
מביה, להתאהבות טוטאלית בקולו . הסיור תרםקולומביה

כדי מה נכון לעשות  –ולשאלות רבות שעוד יש להרהר בהן 
-עם תנועות קומוניסטיות ואנטילהדק את הקשרים 

אימפריאליסטיות בעולם הרחב? איך נכון ללמוד אלה 
סיונם של אלה? איך ניתן לחזק את הקשרים, את התמיכה ימנ

ההדדית? איך ניתן להשתמש בהיותנו חלק מתנועה עולמית 
 חיזוק הפעילות המקומית שלנו?  ל סייעכגורם המ

  
ההתפתחויות הפוליטיות בדבר הדיווח המלא, כולל ניתוח 

M –בקולומביה, באתר מק"י  a k i o r g i l. . 
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  שבוע הקולנוע הפורטוגלי 

העבר הקולוניאלי 

  שובר שתיקה
  

  

בות האפריקאיות, שדיכוי של האוכלוסייה המקומית במו    
זיכרון, מהפכה, כוח, שינויים... השנה, שבוע קולנוע 

זמן החולף על מוקדש לחקר השפעות ה 12-פורטוגל ה
בקולנוע  70-וה 60-והזיכרון ההיסטורי של שנות ה הדימויים

  .על הקולנוע עצמו כמכשיר היסטוריו
אביב - יתקיים בסינמטק תל 12-שבוע קולנוע פורטוגל ה    

"זיכרון ושכתוב  :באוקטובר תחת הכותרת 31-ל 26בין 
העכשוויות והחשובות  מההפקות כמה. בשבוע: קולנועי"

נקודות  ותאשר מציג ,עם תרגום לעברית ,של במאי פורטוגל
 ט הפותח הוא "מכתביםמבט היסטוריות חדשות. הסר

) המבוסס על ר' תמונהפריירה ( איבו של החדש מהמלחמה"
או  –לאו " עוד יוקרן הסרטספרו של אנטוניו לובו אנטונז. 

תהילת השווא של הפיקוד" של מנואל דה אוליביירה, לזכרו 
  .106של הבמאי שנפטר אשתקד בגיל 

 המכלראשונה בליסבון לפני  ןמהמלחמה" הוקר ם"מכתבי    
בשנת  של אנטוניו לובו אנטונזחודשים ומספר את קורותיו 

יס לצבא פורטוגל כדי משתנים כאשר הוא מגוחייו  .1971
לשרת כרופא באחד האזורים הקשים של המלחמה 

ה שהוא מכיר מזרח אנגולה. הוא רחוק מכל מ -הקולוניאלית 
שולח מכתבים לאשתו מתוך סיטואציות . אנטוניו ואוהב

מתאהב באפריקה , מוצבים צבאיים שונים חווהא ואלימות. ה
. דור קולוניאלית-מהפכנית ואנטיתודעה פוליטית  מפתחו

ו"לשבור שתיקה" ואף  שלם לצידו שואף לחזור הביתה
להתגייס למערכה נוספת, פוליטית, נגד השלטון 

  . הקולוניאליסטי הרקוב מן היסוד
מהלך מתרחש אף הוא בסרט נוסף: "חוף המלמולים",     

סוף שנות השישים. צבא המלחמה הקולוניאלית באפריקה ב
פורטוגל נמצא במבוי סתום בכל החזיתות בקולוניות שלו 
באפריקה. מוזמביק אינה יוצאת דופן. אוויטה מגיעה לעיר 

איש, סטודנט למתמטיקה המשרת הבירה כדי להתחתן עם לו
. האלימות גוברת ואנשי הצבא במקום מרגישים אי מושבהב
וחות עם ההחלטות שמתקבלות בליסבון. מיד אחרי החתונה נ

לואיש יוצא אל הפעולה הצבאית נגד אנשי הגרילה בצפון 
מוזמביק. אוויטה נשארת לבד. כדי להבין את המתרחש היא 
מוצאת חברה בדמותה של הלנה, אשתו של אחד ממפקדיו 
של לואיש. הלנה היא אישה כנועה ומושפלת, שבויה בביתה, 

   של  ןדיוק זהו   מהקרב. בעלה  של   וובלש ממתינה   בו היא

  

 –תקופת משבר ומעבר. זמן של מלחמה, אבדות ואשמה 
הסרט "גשמי  סופו של משטר קולוניאליסטי מתמוטט.

השנה שבה נפלה , 1974אפריל אפריל" מוביל את הצופה ל
ל הדמוקרטיה והחלה צמיחתה ש השנ 46הדיקטטורה לאחר 

  .הצעירה
המנוח.  מנואל דה אוליביירהאת סרטו של  לציין חשוב    

קבוצת חיילים פורטוגזים באחת הקולוניות באפריקה 
משוחחים על משמעות מעורבותם במלחמה, תוך שהם 
מעלים פרקים נבחרים מההיסטוריה הצבאית 

  של פורטוגל. והאימפריאליסטית 

  א"ד
  
  

  לא מתמסחרת ורםאיה כ
יחד עם חברותיה לרימון קרן פלס איה כורם פרצה לחיינו   

ומירי מסיקה. שלושתן עוררו את הרושם של זמרות בידור 
קלילות ומהנות ללא ערך אמנותי משמעותי. מסיקה ופלס 

ובימים  ,איה כורם פנתה לדרך אחרת –המשיכו בדרך הזו 
 התפנית הושלמה. האל

בתקליטיה הקודמים, כורם החלה בשינוי, ושיריה הפכו     
ם יותר ובעלי אמירה. ב"רונה אומרת" היא תיארה את רציניי

חוסר הנוחות שלה כלפי חברתה הטובה, המשתדלת לחיות 
רוצה רק בעוד הדוברת  חייה תוך הגנה על הסביבה, את

ו טלהינות מהחיים ומפשטותם. יכול להיות, שבשיר הזה נב
זרעי השינוי. ב"מהנדסת מחשבים" היא תיארה את תסכולה 

עבר שנטש את החיים איתה לטובת אשת מול אהובה לש
 הייטק וחיים כלכליים נוחים ומפנקים.

כורם מאבק ממושך למען שחרורה מחוזה  ניהלה במקביל    
במאבקה היא העלתה  שחייב אותה לשנים ארוכות קדימה.

יוצר צעיר  ות את התרחיש הקבוע בתעשיית המוזיקה:עלמוד
 ,ת שיריו לאורהתפרסם ולהוציא אלוכשרוני מקבל הזדמנות 

לחתום על חוזה דרקוני. מאוחר יותר  הוא נחפזולכן 
מאבקה של כורם מתבררים הפרטים, אבל אז זה כבר מאוחר. 

. מטרתו שיזם דב חנין חקיקת חוק הנושא את שמההוביל ל
העיקרית של החוק היא מניעת כבילה ארוכת שנים של אמן 

, 2023לאמרגן. החוזה של כורם היה אמור להסתיים בשנת 
 וזה גם שמו של אלבומה החדש.

באלבום זה מסופר על בחור בשם אלכס המוכר את     
כרון ישן מתעתע בו והוא ימחשבותיו דרך מכונה חדשנית. ז

המוסיקה ו לרכוש אותו בחזרה. הסיפור מרתק, מנסה
כורם שרה רק שיר כי בנוסף ראוי לציון  מדהימה לא פחות.

, כך שכל אחד מהם נותן משתפת אמנים רבים בתקליטואחד 
 להישג האמנותי הזה.ותורם את הזווית הייחודית שלו 

. ההתייחסות למסחור היתר, נגד השוקזועק האלבום     
יוצרת  ,למכירת המחשבות והדעות העצמיות כדי להתפרנס

 נגד הקפיטליזם הדורסני. בלתי מרפה מחאה

יחד עם זאת, התקליט משווק בצורה יפה. המחצית     
שונה שלו ניתנת להאזנה בחינם, ועבור הצד השני צריך הרא

תשלום, שבסופו של דבר  לא נשכחלשלם. כך נוצר תאבון, ו
 יצירה הנהדרת הזו.בהכרחי כדי להמשיך 

חברותיה של כורם מתפרנסות, בין היתר, מהשתתפות     
בתוכניות מוסיקה, בהן הן שופטות זמרים חדשים, החולמים 

אחרי נעלמים אחרי ההדחה,  ככולםלהצליח בגדול. רובם 
פרסומות. כורם לא רייטינג ושסיפקו את ליטרת הבשר של 

 יוצרת, כי היא לא סתם זמרת, היא השופטת בתכניות כאל
  אמנות.

  

  .יוסי ס
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מובי, המוזיאון העירוני של בת ים, פרסם הזמנה לציבור     
להשתתף באירוע, המציג והממחיש את (ר' כרזה) 

ההמשכיות של ברית הנוער הקומוניסטי (בנק"י) בארץ ואת 
 7ערבי והמהפכני. האירוע יתקיים ביום ב', - אופייה היהודי

ת אחד , והוא נועד להיו21:30-18:30בנובמבר, בין השעות 
 –יקט השנתי של המוזיאון שכותרתו מרגעי השיא של הפרו

 "הילדים רוצים קומוניזם". 
יהיה זה מפגש של פעילות ופעילי ברית הנוער     

הקומוניסטי הישראלי לדורותיה תחת הכותרת "העתיד 
למהפכה הבולשביקית.  99-שלנו" שיתקיים ביום השנה ה

, ובשל 1924נת ברית הנוער הקומוניסטי הוקמה בארץ בש
בתנאים של מחתרת, שנמשכו  הרדיפות המנדט הבריטי פעל

    . התנועה פועלת ברציפות מאז הקמתה, מאחדת1942עד 
בשורותיו בני נוער יהודים וערבים, תלמידים ונערים עובדים, 

  השוויון,  החברתי, הצדק  המתחנכים לאור רעיונות השלום, 
  

 מערכת "זו הדרך"

  רחל ודן יהב ד שלמשתתפת באבלם הכב
 

 על מותה בטרם עת של בתם, 

 האמנית, מבקרת האמנות והעיתונאית
  

  גליה יהב

המעורבות במאבקים פוליטיים ודמוקרטיים, 
  הסולידריות הבינלאומית והשינוי המהפכני.

יתקיימו סיור בתערוכה, מפגש של  במסגרת האירוע    
בוגרי בנק"י, שיחות עם פעילים מתקופות שונות, 
הקרנות נדירות והופעה מוסיקלית. הכניסה ללא תשלום. 

  .6מוזיאוני בת ים, רח' סטרומה  -  מובי
  
 

מפגש עם לוחמים לשלום 

והקרנת הסרט 'מפירים את 

  באוניברסיטת בן גוריון  הסדר'
מפגש עם פעילי לוחמים לשלום, ישראלים     

על  הקרנת הסרט "מפרים את הסדר"וופלסטינים, 
 19:30-ב נובמברב 7 ,מו ביום שני, יתקייהתנועה

באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. מיד לאחר הקרנת 
הסרט ייערך דיון בהשתתפות ג'מיל קסאס ואבנר 

הכניסה להקרנה וישניצר, שניים מגיבורי הסרט. 
  חופשית.

בשלוש השנים האחרונות ליווה הבמאי  :על הסרט    
ם הסיפוריאת  סטיבן אפקון את פעילי התנועה ושמע

מתעד את התהליך סרט ההאישיים. התוצאה היא 
 מחיילים בשדה הקרב –שעוברים החברים בתנועה 

 לפעילי שלום המבקשים לשים קץ לאלימות בין הצדדים.
מראה כיצד לאורך מסעם, ועל רקע מלחמה נוספת  הסרט

כשהם נתקלים גם לפעול  בעזה העומדת בפתח, הם ממשיכים
  .עמה הם נמניםברה שחלק מהח מצדבהתנגדות 

  

  ועידת חד"ש תיערך בדצמבר
  

מזכירות חד"ש החליטה לאחרונה לקיים את הוועידה     
. על 2016בדצמבר  3-ו 2התשיעית של החזית בשישי ושבת, 

כך מסר מזכיר חד"ש, מנצור דהאמשה. הציפייה היא 
להשתתפות פעילה של כל סניפי החזית ובחירת צירים בכל 

ת. על פי החלטת המזכירות, אופן הבחירה מקום בו היא פועל
קולות ביישוב לאור התוצאות  200יהיה: ציר אחד לכל 

. על מנת להבטיח ייצוג הנשים מספרן 19-הבחירות לכנסת ה
 . 20%-בקרב הצירים לא יפחת מ

כמו כן, יהיו צירים בוועידה הקרובה: חבר מזכירות חד"ש     
חברי סיעת חד"ש וועד הביקורת, חברי הכנסת של החזית, 

בהנהגת ההסתדרות ובבית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה), 
חברות מרכז נעמ"ת, נציגי חד"ש הנבחרים בעיריות 
וברשויות המקומיות ונציגי חד"ש בהסתדרות המורים. 

 20התאריך הסופי לבחירת הצירים על ידי הסניפים הוא 
בנובמבר. בקרוב יפורסם לוח הזמנים של הוועידה, הנושאים 

 יעמדו במרכזה ומיקומה. ש


