
 

 

 
  

משקפים  בינלאומייםה םמבחניהתוצאות 

  מעמיקים אפליה אתנית ופערים מעמדיים
          

  

בשבוע שעבר הרשות הארצית למדידה והערכה פרסמה     
ה הבינלאומיים "את הממצאים של מבחני פיז

. המבחנים נערכים 2018שנערכו בשנת 
לגבי הנתונים ו, 16-15 לתלמידים בגילאי

תלמידים במדגם  7,500-ל יםמתייחסישראל 
. בתי ספר מכל הזרמים 174מייצג של 

משקפים את כישלונה של  הקשיםהנתונים 
 נושנות שלטוב רכת החינוך הישראליתמע

 .הארוכות של הימין
חלה ירידה בהישגים מהנתונים עולה כי      

הממוצעים של כלל התלמידים, וירידה 
 .משמעותית במיוחד אצל תלמידים ערבים

את טבלת מובילה  סיןבינלאומית,  בהשוואה
י ישראל הגיעו תלמידש עודשגים, ביהה

מבין המדינות המשתתפות  37-למקום ה
 41-וה 42-ולמקומות ה בהישגי הקריאה

 מתמטיקה. בבמדעים ו
המחפיר נמצאת במקום הראשון גם ישראל     

ם בין תלמידים על רקע מבחינת פערי הציוני
-2018ה , פערים שהתרחבו בתקופמעמדי

2015. 
ידים התלמ שיעורשמדאיג במיוחד     

בעשור גדל שנכשלו בכל שלושת התחומים 
אחד מכל  - 22%על  כיום ועומד ,שלטונו של בנימין נתניהו

פערים גדולים במיוחד ניכרים בין החינוך היהודי חמישה! 
הערבי, ופערים אלה התרחבו כאשר שיעור התלמידים לזה 

 69%-בחינוך הערבי עלה לבלימודיהם המתקשים 
 היהודי. בחינוך  31%-בהשוואה ל

בין הישגי התלמידים בחינוך , עצמה בישראלהפערים     
גדולים משמעותית  ,הערבי בהשוואה לחינוך היהודי

הקפיטליסטיות מדינות המהפער בין ישראל לממוצע 

לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי  ארגוןהמתקדמות החברות ב
)OECD.(  

 תלמידות, במתמטיקה ציוני הימגדר ךבחת     
אך  תלמידים,בנקודות בודדות מציוני הוכים נמ

שיעור הבנים המצטיינים גבוה בכמה אחוזים. 
ישנו פער בולט  - בחינוך הערבי המצב הפוך

מובילים  תלמידים. במדעים, התלמידותלטובת ה
 תלמידותכמה נקודות בחינוך היהודי, והב

אוריינות מובילות בפער ניכר בחינוך הערבי. ב
גבוהים יותר בשני  תלמידותקריאה ציוני הבו

  רבי., אך הפער גדול יותר בחינוך העהמגזרים
במערכת החינוך ולפערים לכישלונות     

 הם הםלטים שבוהב .המקומית אבות רבים
שר הביטחון  – שר החינוך לשעברנתניהו ו

נפתלי בנט. ממשלות הימין אחראיות  – דהיום
להעמקת הפערים המעמדיים בחברה הישראלית 

כולל  –ולהפרטת השירותים הממלכתיים 
הפרטת החינוך בדלת האחורית: סבסוד 
  דיפרנציאלי של החינוך והגדלת תשלומי הורים. 

השקעה  סוד הפערים נמצא גם בנתונים בדבר    
לכתי ממ-זרם החינוך הדתי .לתלמידהשנתית 

אלף  31אלף שקל לתלמיד;  40צועד בראש: 
אלף שקל  24-ורק כ ;יהודי-שקל בזרם החילוני

  בחינוך הערבי. 
 מקומיות הפערים העצומים בהשקעה בחינוך של רשויות    

אף הם נותנים את אותותיהם.  מול רשויות חלשות מבוססות
יותר  חמורלכך יש להוסיף את המחסור במורים מקצועיים ה

ערכת ואת חולשות מ ,בפריפריה בהשוואה למרכז הארץ
ממינויי מנהלים ומורים ו מתת תקצוב החינוך הערבית הסובלת

. ללא שינוי מן היסוד במדיניות משיקולים לא מקצועיים
   ים למגדל פיזה. דומ, מבחני פיז"ה ובהשקעות בו החינוך
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  ותומכיו הוא גמר ביביעם 

מוטי קמחי, מצלם  הצלם הוותיק של ידיעות אחרונות,"
נתניהו בכיכר  בשבועות האחרונים דרך קבע את הפגנות תומכי

בעיתון ובאתר הודעתי לממונים עלי 'גורן בפתח תקווה. 
שבמוצאי השבת הקרובה לא אצא לצלם את ההפגנה, וכנראה 
כך יהיה גם בהמשך. אחרי מה שעבר עלי ועל הצלמים 
והכתבים האחרים בהפגנה בתל אביב, לא אצא יותר לצלם 
הפגנות של תומכי נתניהו. אנשי המערכת שלי ודאי צפו 

ם בתמונות המטלטלות מההפגנה ונחרדו. לכן אני מאמין שה
  '".יגלו הבנה להחלטתי. שישלחו מישהו אחר להפגנה

  )28.11(אתר אגודת העיתונאים בת"א,  

  אבל התומכים העשירים טרם גמרו עם ביבי
לטונית שמתבצעת בימים אלה ההפגנה נגד ההפיכה הש"

-קרוב לאביב עלתה -שנערכה בכיכר המוזיאון בתל ,בישראל
שרק אזרחי ישראל זועקת על הבמה מירי רגב  .לאלף שק 200

יקבעו מי ראש הממשלה ולא האיחוד האירופי, אבל כנראה 
שאין לה בעיה עם אמריקאים שמנסים לקבוע את סדר היום 

  ."שכן חלק ניכר מהכסף לאירוע הגיע מארה"ב –הישראלי 
  )29.11(חגי עמית, "דה מרקר", 

  על שיקוליו המוסריים של הרב דרוקמן
 ,הרב חיים דרוקמן ,'בני עקיבא'יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות "

שנעשה לראש הממשלה. טוב  'העוול'נגד לעצרת להגיע  קרא
עשו חברות וחברי הציונות הדתית שכמעט לא נענו לקריאתו. 
חשוב ועצוב להזכיר שהרב דרוקמן איתרג את ראש ישיבת 

משנודע לו על העבירות  ,הרב קופולוביץ', ""נתיב מאיר
אפשר לו להמשיך בכך דיו והמיניות שהוא מבצע בתלמי

לפשוע. הרב דרוקמן היה זה שתמך בפומבי ברב אילון, גם 
לאחר שהורשע בעבירות מין, וגם לו הוא  ,הוא ראש ישיבה

נדהמת מהבחירות המשונות של אחד . אפשר להמשיך לפשוע
ממנהיגי הציונות הדתית, אני שואלת את עצמי איך זה 

הרג ובל 'ייבבחינת  יות ושירת נשים הם בערךשהומוסקסואל
  ".מרמהבשוחד ובפגיעות מיניות, כשמדובר בלא אבל  ,'יעבור

 )1.12(פרופ' רוחמה וייס, "וויינט", 

  שוטר העולם לא פרש לגמלאות
ממשל אמר כי  ,מייק פומפאו ,תשר החוץ של ארצות הברי"

מתמודדת עם מחאות אשר  ,בממשלת קולומביה ךתומ טראמפ
ונגד תוכניותיה  אלימות משטרתיתנגד  ,ת נגד שחיתותוציבורי

. 'פומפאו אישר את התמיכה האיתנה של ארצות הכלכליות
   .", נמסר בהצהרת משרד החוץהברית בממשלת קולומביה'

  )28.11(סוכנות הידיעות רויטרס, 

  מהון להון
שיזמה והקימה  (העבודה), איילת נחמיאס ורבין לשעבר"ח"כ 

את השדולה לקידום התעשייה בישראל, הודיעה כי תתמוך 
בבחירות הקרובות לנשיאות התאחדות התעשיינים בד"ר רון 

היא צפויה במידה ותומר ייבחר לנשיאות ההתאחדות תומר. 
שותפה עם אחיה במפעל תבליט  ורביןלכהן בתפקיד מוביל. 

  ".סטיק שהוקם ע״י אביהםפל
  )1.12, (הודעה לעיתונות

  

  אביב: האח הגדול בפח הגדול-עיריית תל
-פי-אביב: מכשירי ג'י-"האח הגדול, עכשיו בגרסת עיריית תל

אס הותקנו על העגלות של פועלי הניקיון, שהם עובדי קבלן, 
במטרה לפקח על כך שהעגלה כל הזמן בתנועה ושהם לא 
עוצרים לרגע כדי לנוח. עבודתם של פועלי הניקיון היא קשה, 

ום, לפעמים כמה שקלים מעבר לשכר המינימ –והשכר זעום 
עבודה מפרך וארוך. הם מסתובבים ברחובות, מנקים, היום 

  מטאטים, מעמיסים על העגלות וממשיכים ליעד הבא". 
  )3.12(מאיר תורג'מן, "ידיעות אחרונות", 

  
  

 מכתבים

  למערכת    
  

   להכיר את ירושלים האחרת
כשהתחלתי לעבוד בעיר עמים לפני שנתיים וחצי, לא      

אהבתי את ירושלים. גדלתי בחיפה, ואחרי כמה שנים של 
   .לירושליםלימודים ועבודה בבאר שבע, איכשהו התגלגלתי 

מפה לשם התחלתי לעבוד כרכזת חינוך ואחראית לסיורים      
בארגון שמופיע במילון תחת ההגדרה של "אהבת ירושלים". 

ת שמעולם לפני כן לא גרתי בה, למרות שלא בדיוק למרו
ידעתי איפה זה הר הבית, ולמרות שתיעבתי את הסמל שהיא 

 הפכה להיות, את הלאומנות, השמרנות, ההומופוביה.
היום, אחרי שנתיים וחצי בעיר הזאת, אני יכולה להגיד בפה     

זו העיר הכי מדהימה בעולם. דווקא בגלל המורכבות  –מלא 
שלה. דווקא כי היא יכולה להיות באותו זמן כל הטוב 

היא האמת -שבעולם, והמון המון רע. אבל גם כך וגם כך היא
כשהיא  –העירומה, והתגלמות של המציאות באזור כולו 

  מעוררת השראה וכשהיא מדממת. 
ושים לנו אירועים כמו ולפעמים כשהיא מדממת מדי, דר     

אירוע השקת קמפיין גיוס התרומות של עיר עמים. אחרי פאנל 
פלסטינים,  –מרתק בנושא תרבות במזרח ירושלים, רקדנו יחד 

ישראלים, ארמנים, מבוגרים, צעירים, מהארץ ומכל העולם. 
האירוע הזה, שריגש אותי עד דמעות, היה המחשה חיה 

ים צועקת ומזכירה שוב לסיפור שעיר עמים מספרת ולפעמ
יש פה חוסר צדק ושליטה ברוטאלית ואפליה מכאן  –ושוב 

אבל לצד זה, יש גם אפשרות טובה  .ועד הודעה חדשה
  לירושלים. וואו כמה היא טובה. 

-רק בשנה האחרונה השתתפו במערך סיורי עיר עמים כ    
קורסים וסמינרים  10שנה קיימנו  באותהשה ואיש. יא 5000

נשים, גברים,  :לפעילים ירושלמיים, לסטודנטים, למחנכים
  חילונים, דתיים וחרדים.

בכל הסיורים, הקורסים וההכשרות האלה אני שומעת      
מהמשתתפים שוב ושוב שנפקחו להם העיניים. זה לא מפתיע: 
מערכות החיים של ישראלים בדרך כלל לא מביאות אותם 
להכיר את מזרח ירושלים. לא את הבעיות, אבל גם לא את 
היופי. בעזרת הפעילות שלנו, עוד ועוד ישראלים זוכים 

  .שתחת כיבוש לראות, להרגיש ולהבין את מזרח העיר
בקרוב אסיים את תפקידי, בדרך להגשמת חלומות נוספים       

קוראי "זו דמנות כדי להיפרד ולקרוא לואני מנצלת את ההז
עזרו . בפרויקט גיוס ההמונים של עיר עמיםלתמוך ך" הדר

    לירושלים להיות מקום טוב יותר.

   עמותת עיר עמים ,קסם אדיב
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 3/ חברה
 

  המאבק העממי נגד חוק קמיניץ מתגבר

 עשרות בתים סכנת הריסה ל

  מאות עסקים ביישובי המשולשלו
  

) 116נס נגד התיקון לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס׳ כ    
, בהשתתפות בכנסת )9.12( שניביום נערך  ץ״)י(״חוק קמינ

בדיון באה  .חברי הבית מכל הסיעות ונציגי הוועדות העממיות
לידי ביטוי התנגדות רבה לחוק מצד האוכלוסייה הערבית. 

ה על שם המשנה ליועץ המשפטי לממשל חוק קמיניץ, הקרוי
-אפרורי ואניין פורמלי, ארז קמיניץ, עשוי להצטייר אולי כע

חוק זה פוליטי. אך בין החוקים שנחקקו בשנים האחרונות, 
אחד המסוכנים והגזעניים ביותר. החוק, שאושר בכנסת  הוא

, נועד להקל על הריסה של מבנים שנבנו בלא 2017באפריל 
תכנון ובנייה ר להטיל קנסות מנהליים על עבירות תיהיתר, ומ

  ללא צורך בניהול הליך פלילי.
. בפועל, החוק היה מכוון מלכתחילה נגד הציבור הערבי    

הוא חוקק לאחר מחקר שנעשה בהשתתפות עמותת רגבים, 
בראשה עומדים מתנחלים ואנשי ימין מובהקים. בשל היעדר 
תוכניות מתאר מאושרות ליישובים הערביים, ובשל מדיניות 

נבנו ה שהנהיגו ממשלות ישראל לדורותיהן, הקרקעות המפל
לאורך השנים ביישובים הערביים מבנים רבים ללא כל 

אך בדיעבד התברר, כי את החוק  אפשרות לקבלת היתר.
תיאלץ המדינה ליישם גם לגבי חריגות בנייה במושבים 

זה גרם לשרת המשפטים לשעבר, איילת שקד,  ענייןיהודיים. 
ת של החוק ולהצהיר כי לא נועד לחשוף את כוונתו הגזעני

אין ציוניות הבמפלגות  אך אוכלוסייה היהודית.אכיפה בל
לביטול חוק קמיניץ על  לוביבהן פועל ו מסתפקים בהצהרה

  רקע הפגיעה במושבים. 
לפני כשלושה שבועות הכה ביישובי המשולש גל נוסף של     

בתים בטירה בעלי צווי הריסה בחסות החוק. עשרות 
, מאות בעלי עסקים במקבילווה קיבלו צווי הריסה. ובקלנס

באזור המזרחי של טירה קיבלו התראה כי עליהם לפנות את 
ו קנסות העלולים ספגולא, י –בתי העסק שלהם תוך חודש 

הקנסות צפויים לחול באופן  אלף שקלים. 600להגיע עד 
המשמעות תהיה  השטח והן על השוכר. יכפול, הן על בעל

  ל בעלי העסקים ומכה קשה לכלכת העיר.פשיטת רגל ש
ומזכיר סניף  סאמח עיראקי, ממלא מקום ראש עיריית טירה    

טירה נמצאת בימים אלה מסר ל"זו הדרך" כי חד"ש בעיר, 
יכול לראות  6בפריחה כלכלית ותעשייתית. "מי שנוסע בכביש 

זאת בבירור. אבל כנראה יש מי שלא אוהב את הנוף הזה 
הממשלה  .לפגוע בפיתוח הכלכלי של הציבור הערביומעוניין 

רוצה שנשאר תחת תקרת הזכוכית שהיא קבעה לנו. התירוץ 
, העברת קווי 6להתנכלות משתנה: עבירות תכנון, כביש 

תשתיות. אך ברור שמדובר כאן בפעילות שיטתית נגד הציבור 
להיאבק במדיניות ההרסנית של הממשלה בזירה  ונייח הערבי.

אמצעות הגשת ת והעממית, אך גם ברמה המקצועית בהציבורי
ולכך  –, ברמה המשפטית ובזירה הפרלמנטרית תוכניות

  מתגייסים חברי הכנסת של הרשימה המשותפת".
צווי ואכן, תושבי טירה וקלנסווה הקימו מאהלי מחאה נגד     

להפנות היא  הקנסות הכבדים. מטרת המאבקנגד ההריסה ו
זרקור לחוסר הלגיטימיות של חוק קמיניץ ולנזקים הבלתי 

הסכנה מרחפת על כלל לפי עיראקי,  נסבלים שהוא גורם.

רק הפיילוט ליישום של  ןה וקלנסווה טירה –הציבורי הערבי 
"אנחנו קו ההגנה הראשון של חוק קמיניץ באופן רחב יותר. 

היישובים הציבור הערבי. אם טירה תיפול, ייפלו גם שאר 
  הערביים. על כלל הציבור להתייצב מאחורינו במאבק".

 האזורי תעשייבאחרונה הוקמו דווקא במשולש? ומדוע     
אך  .קלנסווהל סמוךובהסמוכה לטירה חדשים בכפר סבא 

לפעול ביישובים כי המשקיעים מעדיפים  ,ריקים אלה עומדים
  הערביים, בהם השכירות והארנונה זולות יותר. 

  אתיחאד)-מאהל המחאה בטירה (צילום: אל
  

יצוין כי הרשימה המשותפת הקימה צוות למאבק בחוק     
קמיניץ בראשות ח"כ ג'אבר עסאקלה (חד"ש) וח"כ אוסאמה 
סעדי (תע"ל). השניים השתתפו בערב פוליטי במאהל המחאה 
בטירה, ואליהם הצטרפו גם ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש) 

   דת המעקב של הציבור הערבי בישראל.יו"ר ועמוחמד ברכה, ו
) קיימו מאות מתושבי המשולש הפגנה 7.12במוצ"ש (    

בצומת קלנסווה נגד מדיניות הריסת הבתים. ח"כ יוסף ג'בארין 
מאות הודעה לתקשורת: "במהלכה מסר השתתף בהפגנה, ו

אני קורא תושבים קיבלו באחרונה התרעות על הריסת בתים. 
להחריף את צעדי המחאה נגד מדיניות הריסת  לציבור הערבי

הבתים ונגד היישום הדרקוני של חוק קמיניץ. קיימים פתרונות 
תכנוניים צודקים שניתן לקדם, ואנו קוראים לכל האחראים 

ה כואבת זו רשויות התכנון לאמצם ולפתור סוגיבממשלה וב
אחת ולתמיד. אנחנו קוראים לביטול צווי ההריסה והקנסות 

 ים הדרקוניים לאלתר״.הכספי
מה שמכונה "תוכנית  נגדל מאבק נהגם בנגב מת    

אלף  400הממשלה  להפקיע  תכננתהקרוואנים", במסגרתה מ
עשרות אלפי אזרחים ערבים החיים ממקומם דונם ולעקור 

מאוחד "עלינו להמשיך במאבק ציבורי בכפרים לא מוכרים. 
ס להתקדמות המאבק העממי הוא הבסי .מול סכנות אלהארצי 

לא  והפרלמנטרית. תבכל יתר הזירות: התכנונית, המשפטי
אגזים אם אומר שהמצב היום מזכיר מבחינות רבות את זה 

  ", אמר עיראקי.70-שקדם ליום האדמה בשנות ה

 אסף טלגם



  4/פוליטי 

  אלימות הימין 

	מסכנת את כולנו 	
ההסתה של הימין  היינו עדים להידרדות ההאחרונ עתב    

לאלימות פוליטית ברחוב. בהפגנת הימין בכיכר המוזיאון 
, הותקפו באלימות מילולית עיתונאים ממגוון כלי תקשורת

 ףתק בדצמבר 6-ב כחלק ממסע ההסתה של נתניהו. וזאת
ארגון שלום פמיניסטי  –פעילה של נשים בשחור בריון ימני 

שמקיים זה עשרות שנים עצרות מחאה בערים בישראל. היא 
 )7.12( בשבת פונתה לבית החולים ונזקקה לתפרים בראשה.

פעילי ימין  בידי אחמד טיבי,ח"כ  ,ית חבריסהותקף פי
. הם ניסו "תומך טרור" הדביקו לו את התוארשהפגינו נגדו ו

דגלי ישראל, למרבה האירוניה. אחרי  במוטות של להכות אותו
 מתקפה מצד התקשורת היה גם יעד שלטיבי  –שהותקף 
משתפת פעולה עם ההסתה נגד הח"כים הערבים ה, הממסדית

   .של ההסתה הימניתשגם היא קורבן  ,כנראה ,ושכחה
בכל שבוע כמעט אנחנו שומעים על פעולת תג מחיר נוספת     

עשרות  בשבוע שעבר הושחתו .בישראלביישובים ערביים 
. מי שנתן לגיטימציה לפעולות שבמשולש מכוניות בג'לג'וליה

של האלימות המתנחלים בשטחים, נותן לגיטימציה לזליגה זו 
ו היא תוצאה של זאלימות פוליטית  הקו הירוק. מיוחלת

מפנה את חיציו הרעילים הל הנאשם נתניהו, מנהההסתה ש
  שמאל, וכלפי הציבור הערבי ונבחריו.  כלפי עיתונאים, אנשי

הסתה  נהלנתניהו מ :האלימות הפוליטית אינה חדשה    
עמד על המרפסת הידועה  , עתה עוד משנות התשעיםרעיל

אלימות  לשמצה. ההסתה אז הובילה לרצח של ראש ממשלה.
פוליטית היא כלי של הימין: שלהוב ההמונים, סימון מטרות 

במפורש או  –אור ירוק  מתןת" ו"בוגדניות" או "חתרניו
מה שאנחנו רואים  ;למתקפות. זה לא סתם ימין –בשתיקה 

ידי ראש באחרונה הוא אימוץ של מאפיינים פשיסטיים ל
   הממשלה ותומכיו.

כשכנופיות אלימות נאמנות לנתניהו מסתובבות ברחובות     
מערכת המשפט, עיתונאים,  :כולנו בסכנה. קורבנות ההסתה –

ר חותאבל גם החברה כולה. נתניהו  –הציבור הערבי, השמאל 
יותר, משוסעת  עוד להפוך את החברה הישראלית אלימה

שיג את עד שייותר, ומלאת שנאה עוד יותר. הוא לא יעצור 
   ו.תמטר

  סלימאן-ח"כ עאידה תומא
  

  
  

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  רגיל או בדואר
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

הכנסת קראה לעצור את 

   המהגריםגירוש ילדי 
היום הצעה לסדר  בדצמבר 4-במליאת הכנסת אישרה     

הקוראת לעצור את גירוש ילדי מהגרי העבודה ולהסדיר את 
חברי הכנסת עופר כסיף  ושיההצעה הגאת מעמדם בישראל. 

לבן) –הרשימה המשותפת), מיקי חיימוביץ' (כחול –(חד"ש 
 14תקבלה ברוב של זו נוניצן הורוביץ (המחנה הדמוקרטי) ו

  אחד.  מתנגד מול תומכים
העברת ההצעה לדיון במסגרת  -משמעות האישור היא     

אשר בסמכותה לקבל החלטות בנושא  ,הוועדה המסדרת
מהות של ילדים ינים. מהגרות עבודה שהן אבהיעדר ועדת פ

"המסר הוא ברור: יש להקפיא את כי שנולדו בישראל הדגישו 
מעצרם, כליאתם וגירושם של הילדים עד לדיון מעמיק 

ממשלה קבועה, כאשר טובת הילדים והסדרת מעמדם ב
   ."במולדתם ישראל תעמוד בראש מעייניה

שגורמת מדיניות  ח"כ כסיף דיבר במליאה בכאב על העוול    
ממשלת הימין לילדים: "מעמד הילדים גרוע שבעתיים משל 

בעיני המדינה זרים, וחיש  יםחשבנהוריהם. מיום היוולדם הם 
. על חוקי 'בלתי רצויים'ו 'בלתי חוקיים'מהר אף ייהפכו 

ההגירה אפשר להתווכח, אבל על גירוש ילד שנולד וגדל כאן 
עמוק בקהילה והקהילה  במשך שנים, יודע רק עברית, נטוע

אוהבת אותו, איך אפשר להתווכח?". "זאת רדיפה בלתי 
אנושית", זעק חבר הכנסת הקומוניסטי: "ילד שגדל כאן ולא 
מכיר מקום אחר, זכאי להישאר כאן בדיוק כמו החברים שלו 

שלא ראה מעולם זה  הזר הבבית הספר. לגרש אותו למדינ
  מעשה מרושע, לא אנושי". 

  

ח"כ אשכנזי בעד הידוק 

  הקשרים עם בולסונרו
גבי הרמטכ"ל לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית,     

ועדת של משלחת בשבוע שעבר פגש  ,אשכנזי (כחול לבן)
בראשות  .החוץ והביטחון של בית הנבחרים הברזילאי

ארדו בולסנרו, בנו של נשיא ויו"ר הוועדה, אדהמשלחת עמד 
   צוני ז'איר בולסונרו.קיהברזיל הימני 

בין  יצבאשיתוף הפעולה האת  ח"כ אשכנזי בירך במפגש     
פתיחתו הצפויה של משרד הסחר הברזילאי  אתוהמדינות 

שגרירות שהבטיח ל פתיחת המשרד היא תחליףבירושלים . 
–להעביר מתל ,במהלך מערכת הבחירות ,הנשיא בולסונרו

ח"כ אשכנזי אמר למקביליו הברזילאים כי   .לירושלים אביב
ללא קשר  ךיימש , וקודם כל זה הצבאי,פעולההשיתוף 

 וביקרומשלחתו בולסונרו הבן   .פוליטית בישראלהלמציאות 
אחת ההתנחלויות בשטחים הכבושים: היקב פסגות, בגם 

ביקור בולסנרו  שהוקם באדמות שנשדדו מתושבים פלסטינים.
להידוק הקשרים של ישראל עם החשוכים  הבן הוא ביטוי נוסף
  שבמשטרים בעולם.

ביום נשיא בוליביה לשעבר אוו מוראלס תקף יצוין כי     
היא את הממשלה הזמנית במדינתו על כך ש )8.12ראשון (

"מבקשת סיוע ביטחוני מממשלת ישראל במלחמה בשמאל" 
וכינה זאת התערבות זרה. "בוליביה אינה זקוקה לכוחות 
צבאיים חיצוניים כדי לתקן את ההבדלים האידיאולוגיים 
שלה. מחוללי ההפיכה הם האלימים שאינם מכבדים את 

 החירות ואת כבוד האדם ואף מעוניינים במלחמת אחים". 



  מ

 5/ חברה
  

אלימות  :המאבק בגיוס לצבא על רקע

  מיעוט נרדףלאת החרדים  הפכה המשטרה
  

  

בשבוע שעבר נחשפה התרמית שמפיץ הצבא אודות נתוני     
החרדים למרכז הזירה ו נקלעשוב הגיוס של החרדים. בכך 

ציר מארגן של  משמשהציבורית והפוליטית, כשהמאבק בהם 
מי שרואים עצמם המרכז הפוליטי בישראל. סיעת "כחול 

הקולות בבחירות  ספרבמ תפסה את המקום הראשוןלבן", ש
"יש עתיד",  של יאיר לפיד מפלגתומהאחרונות, מורכבת 

  . נגד הדתייםשהאג'נדה המרכזית שלה היא מאבק חילוני 
הפשיסט  מנהיגהצטרף אביגדור ליברמן, ה "כחול לבן" אל    

 .משחק בערבוב המערכת הפוליטית פעם אחת פעםהוהגזען 
הקלף הציבורי היחיד שהוא מביא איתו הוא הדרישות 

החרדי התערבות בחינוך להנוגעות לגיוס חרדים לצה"ל, 
פתיחת מרכולים בשבת. בבחירות האחרונות הוא אף הגדיל לו

בה שלח לבוחרים הודעת טקסט ביום הבחירות ו ,לעשות
 : "החרדים נוהרים באוטובוסים לקלפיות, צאו להצביע"נכתב

  נגד המיעוט הערבי. הסתה של נתניהועלוב לחיקוי  –
שתי מערכות הבחירות האחרונות החלו במשברים סביב     

חוק הגיוס. חוק הגיוס קובע מכסות הולכות וגדלות של חרדים 
 גרוםשנים, אמור החוק ל 7 םשיגוייסו לצה"ל כל שנה. בתו

 שיעור– אוכלוסיה החרדיתב מבני השנתונים 50%של  גיוסםל
  יה הכללית בישראל. יאוכלוסה שללזה  זהה
ה החרדית, ששוחררה מחובת הגיוס לצה"ל כבר ייהאוכלוס    

בשירות הצבאי שבירה של  ברובה בעת הקמת המדינה, רואה
אמצעי החרדים תופסים את הגיוס לצבא כ .תרבותה ומסורתה

ערבבם ולקהילותיהם מלהוצאת ילדי החרדים מבתיהם ו
תקווה שישברו ויהפכו חילונים. מיעוט בבחברה החילונית 

 החברה החרדית מתנגד לשירות בצבא מסיבות עקרוניות מתוך
פרשנות דתית הרואה בגלות מצווה, ולכן מתנגדת ב, אף יותר

בכל צבא ה, או מדינה יהודית ולשירות בצבא עצם קיומה שלל
  בכלל. 

בבג"צ, הוחזר לכנסת בשעתו נפסל  החדש הגיוס קחו    
ה עד הקואליצישל  ןסיוינ שוםר בכנסת בשואלתיקון, ולא 

לנפילתה. אולם בפועל, כל עוד לא חוקק חוק אחר, צה"ל 
מכסות דחיית ולכן ממשיך לפעול לפי חוק הגיוס הקיים, 

הגוף המעניק אותן, ועד הישיבות, על  .השירות מצטמצמות
לחץ בטענות על שחיתות, ומספר החרדים החייבים ה גובר

  בגיוס עולה.
שאנחנו מדמיינים החרדים החייבים בגיוס אינם, כפי     

שסיימו עכשיו  18בהשאלה מהחברה החילונית, נערים בני 
מנע מגיוס היא יתיכון. בחברה החרדית, הדרך המקובלת לה

בלימודים  הכרוךדחיית שירות אישור  באמצעות קבלת
 . מסיבה זו,26שוב ושוב עד גיל  אשר יש לחדשובישיבה, 

וס החדש הם החייבים בגיוס בעקבות ה"קיצוצים" של חוק הגי
רבים מהם הורים ובעלי משפחות, וכמעט  .בטווח גילים רחב
. החרדים החייבים בגיוס נמנעים סרבן גיוסבכל משפחה יש 

  לרוב מהתייצבות בלשכות הגיוס, וכך הופכים עריקים. 
יה החרדית השתנה יוכך בשנים האחרונות, מצב האוכלוס    

מאות  .ישנם אלפי סרבנים בחברה החרדיתמקצה לקצה. 
חרדים יושבים בכלא הצבאי בכל שנה, ויחסיהם של החרדים 

. כל מפגש של חרדי עם מדרדריםעם רשויות אכיפת החוק 
כל בית שמגיע אליו שוטר נכנס למצב  ;שוטר נהיה מסוכן

התגוננות, כי כמעט בכל בית יש עריק. מתיחות גואה זו 

שהחלה בפעולות יזומות  –המשטרה עצמה  בידימחוזקת 
חרדי קל דעת),  –אותן היא מכנה "פעולות חרד"ק" (חרד"ק 

מחופש לחייל השל כניסה מכוונת לשכונות חרדיות עם שוטר 
בדרך כלל ילדים. כל  –על מנת לעצור את מי שמתנכל לחייל 

רוע כזה מוביל להתנגשות כללית של אזרחים עם שוטרים, יא
ם להגן על הילדים שנחטפים כאשר העוברים והשבים ממהרי

  ידי שוטרים בבגדים אזרחיים. ב
יה החרדית יזהו הרקע האמיתי להפגנות הענק של האוכלוס    

עתה ונגד חוק הגיוס. הקהילה החרדית ברובה עניה ומוחלשת, 
חוקים חדשים הפכו בניה עבריינים, על אף לפי  .גם נרדפת

זה ו מחילפיו החיים אורח  ואותבשהם ממשיכים לחיות 
, ועד לאחרונה לא נחשב עבירה. בשנתיים האחרונות דורות

מתקיימות שוב ושוב הפגנות ענק החוסמות את כל הכבישים 
הראשיים בירושלים ובבני ברק נגד גיוס החרדים לצה"ל. 
במהלכן מופעלת אלימות משטרתית רחבת היקף כלפי 

  המפגינים, וגם כלפי כל חרדי חולף. 
החרדים לראשונה להגיש תלונות החלו בשנים אלה     

אך  ש.עשרות כל חוד – )מח"שמחלקה לחקירת שוטרים (ל
מח"ש כידוע מתנהלת לאיטה וסוגרת את רוב התיקים ללא 
מיצוי הדין עם השוטרים. הכותבת מנהלת פרויקט של מאבק 

החלה לעבוד בצמוד  ובאלימות משטרתית, ובמסגרת ז
להגן על חבריהם  ארגוני המחאה החרדים השונים, המנסיםל

  האלימות המשטרתית העולה על גדותיה. פני כמיטב יכולתם מ
מפעילה  שפרקטיקות שהמשטרה קבועניתן ל מניסיוני    

 נכנסו, מזה שנים בירושלים המזרחית כלפי פלסטינים
חרדים. אמצעי פיזור  כלפישימוש רגיל בירושלים המערבית ל

ההפגנות החמורים יותר, כמו הבואש, רימוני ההלם ורימוני 
הגז, שבעשור האחרון היו בשימוש רק כלפי פלסטינים, 

 –ות של קבוצות חשודות אחרות נמופעלים עתה כלפי הפג
  באופן מסיבי יותר.  –יוצאי אתיופיה תחילה, והחרדים 

לא "משטרה שעצמם מול  את קטינים חרדים מוצאים    
מהם חוקי הגנת קטינים, וכמו ילדים פלסטינים הם  "יודעת

לחקירות  ,והסכמתם ללא ידיעת הוריהם ,נחטפים מבתיהם
המשטרה  .קשות ומשפילות שלא מנוהלות בידי חוקרי נוער

עוצרת אותם לחקירות בשעות הקטנות של הלילה, ולפחות 
ור, כיתת הלימוד בזמן שעב 13נער בן נעצר במקרה אחד 

 העילה לחקירתוכשהוא אזוק בידיים וברגליים מול כל כיתתו. 
רוע של שריפת בובה של השר יבא ,כביכול ,ה מעורבותותייה

  לשעבר אביגדור ליברמן.
הסלמה כללית זו באלימות המשטרה כלפי הציבור החרדי     

, העדה החרדית בגיוס פוגעת היום לא רק בזרמים הנאבקים
חזות חרדית שאיתרע  בעלוהפלג הירושלמי, אלא בכל אדם 

ים בחשבון מביאתקל בשוטרים רגוזים. כשימזלו לה
שהצעירים מבין החרדים הנתקלים בשוטרים נמצאים פעמים 

כלא צבאי לתקופות בתם אליכל לביורבות בסכנה שמעצר י
 ארוכות בשל סירובם להתגייס לצה"ל, קשה שלא להבין את

המנהיגים של  .תחושת הרדיפה הכללית של הציבור החרדי
ה"מרכז" הפוליטי מוצאים למעשה מנוחה מרדיפת ערבים, 

מאבק נגד  אלאברדיפת חרדים. אין זה מאבק בכפייה דתית, 
  החרדים עצמם.

 נועה לוי
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העיראקים קוראים: 

 לא למוחאססה
 

  ארווא אבראהים מאת
  

  

 של םתאיקר זו – פוליטית" עדתיותמוחאססה', לא ל'"לא ל    
נוי כללי יכחלק ממאבקם לש ,דאכר תחריר בבגדיהמפגינים בכ

בשבוע שעבר של  התפטרותושל המערכת הפוליטית לאחר 
-מוחאססה הוא שםמהדי. אלעבד עאדל ראש הממשלה 

שיטת חלוקה לפי מפתח יחסי.  -פעולה בערבית, שהוראתו 
-ית באעיראק אחרי הפלישה האמריקב תקבעהנשהמוחאססה 

 עדתיותהקבוצות ליחסי פוליטי לספק ייצוג   נועדה ,2003
. רוב העיראקים מאמינים שהשיטה גרועה מעיקרה השונות

, ובשנים המדינהפוקדים את הומגלמת את כל החוליים 
  . גנאי-המושג שם הפך האחרונות

   נוצרה השיטה? כיצד
ת אשארה"ב כבשה  לאחראמנם רק המוחאססה יושמה     

 גורמי קודם לכן בידיאך יסודותיה הונחו כבר  ,2003-עיראק ב
כתחליף . 90-ם חוסיין בשנות האלסד שהתנגדו אופוזיציה

המציאו קבוצות אלה שיטת ייצוג יחסי  דאם,שלטון סל
שיטת המכסות " עדות האחרות.ולכורדים ל שיעים,ללסונים, 

לקראת  התארגנוקבוצות האופוזיציה ש בידיכחית נוצרה והנ
המוחאססה נדונה במספר ועידות שהתקיימו  .תפיסת השלטון

זמה ומנהל הי ,יטניה", טוען עבאס קדיםבשנים אלה בבר
ם, א. 'אחרי נפילת סד"המועצה האטלנטית"העיראקית של 

של הרוב השיעי בעיראק, עסק  על רקע עדתיכוי ישהואשם בד
בוש עיראק, יהל את כינאשר י, אהממשל האזרחי האמריק

. מערכת הפוליטית במדינהביצירת שווי משקל עדתי ב
במוחאססה לבחירת הגוף המושל הממשל האזרחי השתמש 

לטת בעיראק). החוקר ו(המועצה הש 2003הראשון אחרי 
טוען  מהמכון לחקר המזה"ת בסינגפור ר אלחדאדאפנ

מקבוצות האופוזיציה  כמה"יציר רוחן של  שהמוחאססה היא
זו שיטת חלוקה של  .יאהעיראקית ושל הכיבוש האמריק

פוליטיות ומשאבי מדינה  השפעה , עמדותותבורייצ ותמשר
 נות עםמנהעדתיים בין מפלגות -כיתתייםקריטריונים לפי 

  ".מעמד השליטה

  עדתיות
ה כוח פוליטי וכלכלי למפלגות העניקבעוד שהמוחאססה     

אחד מהחוליים  ,2003ו את השלטון בעיראק אחרי סשתפ
ה בכך שהיא מתמצמפגינים ומומחים,  לטענת קריים שלה,יהע

ומנציחה אותם. חדאד  עדתיים-כיתתייםצולים ימותנית בפ
השיטה דרך ליצור ייצוג פרופורציוני הייתה "במקור כי מסביר 

  זמנית היא גם ניפחה וליבתה את חשיבות-אך בו ,עדתי
על למלחמת אזרחים  המדינהלה את טיוה דתיות,העזהויות ה

את המרקם החברתי העיראקי."  הקרעאשר  ,עדתי רקע
 חלוה ,2006-מסגד שיעי בסמארה ב בעקבות הפצצה של

 עד מהרהו ,קבוצות שיעיות מזויינות לתקוף אוכלוסיות סוניות
שהגיעה לשיאה בין  ,רחבה עדתית-ביןאלימות הדרדר המצב ל

  .2008-ל 2006
שככה מאז, עיראקים רבים  עדתיתלמרות שהאלימות ה    

 ,)43( חושבים שהמוחאססה יצרה נזק מתמשך. עקל אלסראי
אומר ש"עד היום שיעים  ,פעיל פוליטי  שאחיו נהרג בהפגנות

אם  ה.מאל הכי הם מפחדים אל וסונים משתתפים בבחירות

האחרים דואגים שייהרגו". מספר  ,חואחת מקבלת יותר כ עדה
  של   תקיפהה השלילה  את   משקפות  בהתקוממות  סיסמאות

בני להכיר בכל העיראקים כ ואת הדרישה ,תהכיתתיות העדתי
. סיסמא  פופולרית כזאת שנתלתה בכיכר תחריר אומה אחת

   כולנו עיראק אחת." – לא נוצרי א שיעי, לא סוני,ל" קוראת:

  אינטרס עצמי והתערבות זרה
טשטשה שיטת המכסות את האחדות  ,עדתינוסף לפירוד     

אינטרסים עליית ועודדה  ,הלאומית בין האליטות הפוליטיות
בגלל . "שהקלו על התערבות זרה בענייניה של עיראק סיעתיים

שלטון מתמקדת בעיראק האחת ממפלגות לא המוחאססה אף 
אקסטר  אמר טלחא אבו רזאק מאוניברסיטת כולה",

ח ומיסטים השיעים, שהם היום הכאהאסלמ רבים בבריטניה.
 םשלה ההכשרה הפוליטיתו את רכשהדומיננטי בעיראק, 

-ניו". כתבות במתמיכתה הכלכלית ממשיכים להנותון באירא
הגבירה את איראן  כיצדלאחרונה  חשפו "יורק טיימס

 ,יהכלכל םבתחו 2015-2014בשנים  השפעתה בעיראק
. אינטרסים לאומיים נדחקו הצידה מפני יהפוליטי והדת

כשכל קבוצה מחפשת עזרה  שהעיראקים היו מפורדים.
התערבות של נפתחת הדלת ל – הם שלחיצונית לאינטרסי

  חות חיצוניים.וכ

  מקורבים לשחיתות ופרוטקציה לשארים ו
 לא רק ככינויטוי 'מוחאססה' יעיראקים משתמשים בבה    

"בגלל  ., אלא גם לשחיתות ממוסדתפוליטית לעדתיות
הממשלה העיראקית משרים  , מורכבתהמוחאססה

 .מתחרירטוען סראי, הפעיל  "מקצועיים-בלתיפרלמנטרים מו
שולטת בחבורת שרים  עדתית"כל מפלגה  מפגין אחר מוסיף:

 יא. הלשחיתותסוי משפטי י. השיטה משמשת כמשלה
בעודה  מקורביה,מעשירה את האליטה הפוליטית ואת 

 מובילההמוחאססה ". "רובם של העיראקים-מרוששת את רוב
 קנוניות בתוך האליטה, באמצעות ציבורגניבה ממוסדת מהל

לדברי  חדאד.החוקר הוסיף  ",ורשתות של חסותשחיתות 
שיעי או סוני לשם  הוא כורדי, אדם"לא די בכך ש קדים, עבאס

. העדתיותעליו  גם להשתייך לאחת מהמפלגות  .קבלת משרה
. חסים למשרות פוליטיות כאילו הן שלליאלה שבשלטון מתי

 .משרות שהוקצו חולקו בין חברי מפלגה ללא כל כישורים"
ם, ארצ הרסה אתשהמוחאססה  רבים סבורים ראקיםעילכן, 

   .נגדה והם יוצאים לרחובות בהמוניהם
  

  אתר אלג'זירה באנגליתהמאמר פורסם ב
 אבישי ארליךתרגום ועריכה: 

 מפגינים במרכז בגדאד (צילום: המפלגה הקומוניסטית העיראקית)
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  פועלים נושאים ארונות חבריהם שנטבחו על ידי המשטרה, 

  (צילום ארכיון)  1919בואנוס איירס, ינואר 

  ערב עיון באוניברסיטה העברית

מאה שנה לשביתה 

  הכללית בארגנטינה
  

בקמפוס הר הצופים ) יתקיים 12.12ביום חמישי הקרוב (     
שנה  100של האוניברסיטה העברית בירושלים ערב עיון לציון 

  לשביתה הכללית ו"השבוע הטרגי" בארגנטינה. 
אירוע מכונן  ההשביתה הכללית שהתחוללה לפני מאה הינ     
 הן בתולדותו ,בתולדות תנועת הפועלים הארגנטיניתהן 

הטבח בשובתים, השביתה  ,הודית. השביתהקהילה היה
בסיומה יעמדו במרכז ערב שוהפוגרום ביהודים  ושבעקבותי

  . 3001בבניין רבין, חדר  16:00שעה בהעיון שייערך 
אלפי עובדי מפעל יצאו  ,16:00בשעה  1919בינואר  7-ב    

שבבעלות בריטית, שהיה אז המפעל הגדול במדינה,  "ואסנה"
למרכז בואנוס איירס.  וצעדו של שביתה בתום חודשלהפגין 

 שעות 11שעות (הם הועסקו  8העובדים דרשו יום עבודה של 
להשיב כן ), מנוחה שבועית בימי ראשון, תוספות שכר וביום

  לעבודה את פעילי ועד העובדים שפוטרו. 
  

  
  

  על סומךבירושלים  דיון
  קיום יהודי אחר - ובלס

ששון סומך והחוקרים דיון על מורשתם של הסופרים      
ן ון ומכביתקיים בקיץ האחרון,  מאיתנוושמעון בלס, שהלכו 

 15, ירושלים) ביום ראשון הקרוב, 43ליר (ז'בוטינסקי 
  . 18:30בדצמבר, בשעה 

 ,שייערך תחת הכותרת "על קיום יהודי אחר" ,עיוןהבערב       
ישתתפו: ד"ר אסף דוד, פרופ' יהודה שנהב, פרופ' אורית 

  ן, ד"ר אלמוג בהר ופרופ' חנן חבר. בשקי
-ראו בעצמם יהודיםבהזמנה נכתב כי "שני הסופרים      

ערבים ובכך אתגרו את התפיסה המרכזית של הציונות, 
המבוססת על הפרדה בין היהדות לבין הערביות. בערב זה 

ערבית כערעור רעיוני -נבחן את חיוניותה של ההוויה היהודית
ההפרדה, ומתוך כך גם את מגבלותיה של ופוליטי של תפיסת 

בערב נדון בכמה מהצמתים המרכזיים ועוד: ". "תפיסה זו
 ית: בספרות ובחייו של שמעון בלסערב-בהוויה היהודית

  ". במחקריו של ששון סומךו

מפגינים ובני על השוטרים באש פתחו  ,בקרבת המפעל
 30-ארבע עובדים ונהרגו  ההבחנה-חסרותיהם. מהירי חמשפ

  נפצעו. 
עוד באותו ערב התכנסו ראשי האיגודים המקצועיים,      

אנרכיסטים וסוציאליסטים והכריזו על שביתה כללית. 
כמקובל בשביתות הכלליות בארגנטינה, אז והיום, העובדים 

טבחה ו הבבואנוס איירס המשטרה שב .מחו ברחובות הערים
  מפעל "ואסנה".  מגים ולמנוחות ההרבעובדים בעת שהובאו 

ו כאשר המעמדות השליטים צרפהאכזרי  ההשביתה ודיכוי     
אמריקאית חששו מ"מהפכה חברתית", -במדינה הדרום

כוחות  בעקבות ניצחונה של מהפכת אוקטובר ברוסיה.
 ושמששיצעירים "מבתים טובים" כדי  והביטחון חימש

ואלה פתחו בפוגרום בשכונה  ,עוזריהם בעת דיכוי ההפגנות
הקריאה "מוות לרוסים" (הכוונה  בהשמיעם אתהיהודית 

לבולשביקים) ו"מוות ליהודים" (שאז כונו "רוסים"). כתוצאה 
מספרם המדויק אינו  –מהדיכוי נהרגו מאות עובדים ויהודים 

  ידוע. 
באותה עת העיתונאי הסוציאליסטי היידי פיני ואלד נעצר      

"עמד בראש הסובייט העליון לפיה באשמה  ועונה קשות
של ארגנטינה". ואלד תיעד את מעצרו בספר המחתרתי 

  סיוט, ביידיש) שאף תורגם לספרדית. "קושמאר" (
  

  

בגדה השמאלית יוקרן סרט על 
 עוטף עזהב'קול אחר'  יפעיל

  

התארגנות העוסק ב – "קולות אחריםהתיעודי "הסרט     
 םתושביה הפלסטיניוב ,ף עזהטבעו "קול אחר" פעילי השלום

יוקרן בגדה השמאלית. הסרט מתרכז בפעילי  –רצועת עזה של 
עתיד שואפים ועובדים למען אשר  ,שלום משני צדי הגבול

    לשתי האוכלוסיות. טוב יותר
בדצמבר, בשעה  12הסרט יוקרן ביום חמישי הקרוב,      

בהקרנה  בתל אביב. 70אחד העם  -בגדה השמאלית  19:00
,  שיפתח את הערב אוימנדאן אוסהישתתף במאי הסרט, 

בהשתתפות  דיוןייערך  לאחר ההקרנהההקרנה. בשיחה לפני 
בעברית, דקות)  85(הסרט פעילות ופעילי "קול אחר". 

  .אנגלית עם כתוביות באנגליתבערבית וב
מזה זמן לדברי פעיליו " ."קול אחר" הוקם לפני עשורארגון    

. במצב של מלחמה וייאוש עמוקשדרות -זור עזהרב נתון א
ידי אזרחים מהישובים הסמוכים לגבול בשהוקם  ר',קול אח'

  . "להשתנותת האלימה הזאת יכולה עם עזה, מאמין שהמציאו
במסגרת פעילותנו אנו מקיימים קשר רציף עם שכנינו "     

מרצועת עזה וקוראים לסיום המצור על עזה ולהפסקת 
הצדדים, שקורבנותיה העיקריים הם אזרחים  האלימות משני

חפים מפשע. אנו פועלים למען היצירה המשותפת של 
קיימא עבור כולם. האלימות המתמשכת גבתה -מציאות בת

  ". לשלםכבד, אותו איננו מוכנים  מאיתנו מחיר גופני ונפשי
חרף האווירה העוינת, תקיפות פיזיות והסתה ממשלתית,      

ליצור מודעות בקרב מקבלי החלטות  ר" "קול אחמעוניין 
ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים לגבי המחיר הפיזי והנפשי 

עוד חפץ  .הכבד שהאלימות גובה מאזרחים בישראל ובעזה
פתרון פוליטי בהצורך  בדברלקדם הבנה אמיתית "קול אחר" 

בין ישראלים אמצעי -בלתיקשר תוך יצירת  ,אלים לסכסוך-לא
"יש  :ים שרואיינו בסרט שבים ומזכיריםהפעיל .ועזתים

להגביר את התמיכה במטרות אלה בישראל ובפלסטין וליצור 
. לא ייתכן שמיליונים מסה קריטית התומכת במאמצי השלום

שאין לה תכלית,  –הפכו בני ערובה של מדיניות מצור והרעבה 
  פתירים ונצחיים". -הסכסוך לבלתיוזולת הפיכתם של האיבה 



     במאבק
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במהלך ההפגנה בעיסאוויה  מק"י חברי יחד עםח"כ יוסף ג'בארין    

       )זו הדרך(צילום: 

"לא יס"מ ולא ניידת, עיסאוויה משוחררת", "עירייה לא     
קראו מאות אלה סיסמאות  -מתפקדת, משטרה שמשתוללת" 

במגרש הרוסים נגד אלימות  )7.12במוצ"ש ( המפגינים
תושביה של שכונת עיסאוויה הפלסטינית  כלפיהמשטרה 

  בירושלים המזרחית הכבושה.
שהניפו כרזות ונשאו  ,קבוצה גדולה של פעילי חד"ש ומק"י    

ח״כ יוסף ג׳בארין  הםהצטרפה למוחים, ב ,דגלים אדומים
(הרשימה המשותפת). עוד לקחו חלק בהפגנה: ח"כ אוסמה 

ח"כ לשעבר מוסי רז (מרצ). ח"כ ו(הרשימה המשותפת)  סעדי
"השוטרים נכנסים כל יום  :בהפגנה ומונאאמר בג'בארין 

לעיסאוויה כדי להכניע את התושבים, שרוצים לחיות בכבוד 
 'מחוז ירושלים'ובעצמאות". רז הוסיף: "כמו שהסדרה 

  גם המבצע בעיסאוויה". יסתיים הסתיימה, כך 
שכונת של וס, מפעיליה המרכזיים מוחמד אבו חומ    

עיסאוויה, אמר למפגינים: "אני חוזר לפה שוב בשביל העם 
נכנסים לעיסאוויה אנשיה ש ,י המשטרהתקנשלי. מאחורינו מ

 יםטרויום. יצאתי עכשיו מהשכונה ויש עדיין ש אחריום 
כפר בכוחות משטרה את  הפחיתובתוכה. הם אומרים שהם 
שראש העירייה משקר לנו". עוד וזה שקר. יש לנו תחושה 

אבל כמה אנשים  ."אומרים שבעיסאוויה יש אלימות :הדגיש
בשנים האחרונות? מצב הממשלה קשה אז נשפטו עיסאוויה מ

   ."ה מתעמרים בעיסאוויהאנשי
  

  גלריית הגדה השמאלית 

אירוע חגיגי לפתיחת התערוכה הקבוצתית "אזורי פנים" 

בהשתתפות האמנים יונתן סטירין, חווה  ,שאצרה מירה צדר

גלאון, שרון רשב"ם פרופ, אריה ברקוביץ', שיר שבדרון, דוד 

  גרשטיין, נימי גטר, דבורה מורג, אילה נצר, נולי עופר, 

   ליאורה לאור ואלחנדרה אוקרט

  , ת"א 70, אחד העם 20:00בדצמבר,  12יום ה', 

   11:00-14:00שבת -, שישי15:00-18:00שעות גלריה: רביעי 

עובדי הכרמלית השיגו הסכם 

 שמונה שנות מאבק לאחרקיבוצי 
משרד האוצר על חתם בתום שמונה שנות מאבק עובדים,     

שגי העובדים יהסכם קיבוצי עם עובדי הכרמלית בחיפה. בין ה
בהסכם הקיבוצי: העלאת שכר, תוספת של ימי חופשה, 
  הגברת הביטחון התעסוקתי ושיפור בתשלום עבור ימי מחלה. 

לוטן רז, חבר ועד העובדים וממובילי המאבק מסר למקומון     
"כלבו": "אנחנו שמחים שהמסע המפרך להשגת הסכם 

שמשפר קיבוצי לעובדי הכרמלית הגיע היום לקצו עם הסכם 
ם. גורמים רבים פעלו עבודת את השכר של העובדים ואת תנאי

נגדנו וניסו למנוע את ההסכם, אבל אי אפשר היה לשבור את 
הנחישות, את ההתמדה ואת האחדות של העובדים. אנחנו 
רוצים להודות לחברים ולנוסעים שעמדו לצדנו ונאבקו 

א למעננו. הדרך לקביעת תנאי העסקה הולמים לעובדים הי
אנחנו  ,מאמצים רביםשהשקענו עדיין ארוכה, אבל אחרי 

 ."מברכים על ההישג

אנשי ימין תקפו באלימות 

  מפגינים נגד נתניהו
שני פעילים במאהל המחאה שהוקם בגן העצמאות    

בירושלים בדרישה להתפטרות ראש הממשלה נתניהו, 
. ד"ר תומכי נתניהוידי ב )7.12"ש (הותקפו באלימות במוצ

רייך, מפעילי הפגנות המחאה בכיכר גורן –מוריס מיכאל
ד"ר  .ידי גבר שפצע אותו בראשו ובפניובהוכה  ,בפתח תקווה

רייך קיבל במקום טיפול ראשוני לעצירת הדימום –מוריס
הפצועה ופונה באמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם. 

שהוכתה והופלה לקרקע. גם היא  75השנייה היא מפגינה בת 
שני התוקפים צולמו, שה ונלקחה לחדר מיון. נפצעה ברא
  מסרו למשטרה. נ ותמונותיהם

  

  נלחמים על הבית -אבו כביר      
כנס תמיכה בתושבי השכונה בדרום ת"א, 

  ים לפינוי מביתם ללא פיצוי הולםצפויה
 אולם "נגב", משכן הכנסת, 11:00, דצמברב 16, יום שני

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  ויופיכריסטי  - אורורה     

  ); תרגום לאנגליתרומנית( רומניה ,2010
  , ת"א70, אחד העם 19:00, דצמברב 14, מוצ"ש

  

  מערכת "זו הדרך" 

  מברכת את אבישי ארליך ומשפחתו 

 הולדת הנכדה לונהל


