
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

חולם להפוך  דרעי  
 את ישראל לארה"ב 

3עמ'    

  

  הבחירות המרכזית) וועדת הבחירות המרכזית (צילום: ועדת ל  תע"ל-רשימת חד"ש הגשת  לאחרח"כ איימן עודה מוסר הצהרה לתקשורת 

  שלום ושוויוןבדרכי 
הדרך"     "זו  מ  קוראי  אנו  הגיליון  יםתנצליקרים,  שער   .

הסכם  )  36(מס'  האחרון   על  שלושת  בישר  חתמו  עליו 
לכנסת  לעם הפנים    –הרשימה המשותפת    מרכיבי בחירות 

  בנובמבר.  אחד ב 25-ה
,  ת המפלגותואח  ,מפרסום הגיליוןשעות    48לא חלפו  אך      

 ) החליטה  לוועדת בל"ד,  הרשימות  הגשת  לפני    רגע 
לפרוש  הבחירות עצמאית.  מהמשותפת  )  רשימה  ולהגיש 
ההכותרת   המשותפת  בישרה   קודםגיליון    -   "הרשימה 

א  לגזענות",  סבורים    ולם התשובה  עיסוק  כי  בבל"ד 
גובר  קות פנימיות בין ראשיה  ומחלבאינטרסים כיתתיים וב

הכשלת  ובכיבוש.  בגזענות  משותף  במאבק  הצורך    על 
תולדה    אאל  ,המשותפת בידי בל"ד לא הייתה טעות  הרשימה
בידוד  ישירה   הגוזרת  מדיניות  היא  של  אותו  הציבור  על 
  .  הימנעות ממעורבות בשדה הפוליטיתוך  מייצגת,

(ה  הפרישהמאז       ופעילי  דוברי    מפיצים  ,)15.9מצערת 
.  להתרחשות שגרמה להבאשר  תות  יאמ-יאוחצ  יותבל"ד בד

ברורתפריש  ות תוצא  ולםא   את   דלל י  הפזיז   המהלך   –  ותה 
ויהודים הנאבקים למען   ושל ערבים שלהפרלמנטרי  םייצוג

למעשה,  שוויון למחנה    בל"ד   ההעניק.  צפויה  בלתי  מתנה 
גזעני בראשות בנימין נתניהו. על פי כל התרחישים,  ין ההימ

צפ  המפלגה לעבור  ולא  החסימהיה  אחוז  המנדטים  ו  , את 
ה במסגרת  לזכות  הייתה  יכולה  המשותפת בהם    רשימה 

  לידי נתניהו ושותפיו בן גביר וסמוטריץ'. עלולים ליפול 
רפה את ידיהן של חד"ש  תשל בל"ד לא    תהעריק  אולם    

מרכיבי    יםעליו חתומנותרו נאמנות להסכם  שתיים  ה  .ותע"ל
וחשוב  המשותפת לדבהן    –כך  מ ,  בעקרונות  ומוסיפות  ק 

מיד   והשוויון.  רשימהשלום  הגשת    מועמדים ה ת  לאחר 
ח"כ איימן עודה (חד"ש) כי החזית    מסר   ,לוועדת הבחירות

רחבהברצו    תמיד   ותע"ל  האפשר  "אחדות  בקרב    ככל 
הדמוקרטים". והיהודים  הערבים  נהיה    האזרחים  "אנחנו 

כולם יבואו  ואחר הבחירות,  שליום  בהרשימה החשובה ביותר  
עד שיכבדו אותנו    נגרום להם להזיע  לבקש את המלצתנו. אנו

שלנוואת   הדגיש"הציבור  טיבי  ,  אחמד  ח"כ  תע"ל  יו"ר   .
ל-"חד"ש  :הוסיף מתכוונת  חיובי  קמפיין    הובילתע"ל 

כה  עשינו  ךכ   –ואידאולוגי   לעשותוכך    עד  אסור    .נמשיך 
    ." לנתניהו לחזור לשלטוןאפשר ל

מסר     עםגיבששהברית  כי    החד"ש  את    ה  "תכריע  תע"ל 
פעלנו    רוב בכנסת.  שיגנתניהו לה  משלתממהבחירות ותמנע  

המשותפת   הרשימה  את  ציבוריתלשמר  אחריות    ך א,  מתוך 
  ".שלנו הציבור  ןבאמו בשו לזכות  נפעלהסתייע.  א הדבר ל

ידוע.  "     הגושים  שני  בין  לכנסת    אנוהמאזן    במטרה באים 
ובבחירות   זו    הנוכחיותלהשפיע,  הצבעה מדיניות  קריטית: 

כדי    תיצורתע"ל  -לחד"ש הכל  נעשה  לטרנספר.  חוסם  גוש 
,  הקיצוני"לחסום את הימין  כדי  להוציא את הציבור להצביע ו 

כל מי שמחויב למאבק בכיבוש  לדגל את  "אנו קוראים   .הוסיפו
ובו הלאום  הגזעניים.  חוק  בחוק  לפעול נקמיניץ    עבור   משיך 

קידום זכויות העובדים  למען  הכרה בכפרים הבלתי מוכרים,  
   שקל לשעה", הדגישו. 40-עלאת שכר המינימום להלמען ו

הרשימה       פעילי  יפקדו  הנוכחית  הבחירות  במערכת 
אירועים   ויערכו  תושבים  עם  ישוחחו  משפחות,  המשותפת  

- חד"שציבוריים רבים. המטרה: לחזק את מעמדה המוביל של  
הדמוקרטי   תע"ל והיהודי  הערבי  הציבור  חלופה  כ  בקרב 

  . הגזעניימין ל יחידה ההאמינה הפרלמנטרית 
  

  הדרך" גיליון החגים של "זו 
הבא   הדרך"של    יםהחגגיליון    ופיעי)  28.9(בשבוע    ובו   "זו 

"צמתים בהיסטוריה" ומדור תרבות    נים בנושאמגוומאמרים  
מורחב. קוראי "זו הדרך" ומפיציו מוזמנים לפנות למערכת על  

  מנת לקבל עותקים נוספים.   
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  בן גביר ב ת? מרצ תומכברוטוס ,גם אתהה
  הצעת החוק  ביוני האחרון דחתה הכנסת בקריאה טרומית את"

להשית    הקראוחברי הכנסת איתמר בן גביר ומאי גולן    שהגישו
מחבלים על  מוות  ו  ח"כים  52  . עונש  נגד  .  דבע  33- הצביעו 

התנגדו   השמאל  נגדומפלגות  והצביעו  בראיון          .לחוק 
ליאיר קראוס    מסיעת מרצעלי סלאלחה    חבר הכנסת שהעניק

כי הוא לא פוסל אפשרות לתמוך בחוק    אמר  'רדיו קול רגע'ב
מוות     .יסייע לביטחון המדינה  שהואמחבלים במידה  לעונש 

מועיל לחברה, מועיל למדינה, מועיל    כי החוק  שנראהברגע  '
  ". , אמר סלאלחה'אתה יודע מה? נעשה את זה -לביטחון 

    7.9אתר "כיפה", 

  ר עבר טיפולי המרה  יחשיפה: איתמר בן גב
רפואי   טיפול  עבר  הוא  טובים.  ערבים  שיש  חושב  גביר  "בן 

שיש  כעת  ו חושב  מחבלים בעיה  הוא  עם  כל    רק  עם  ולא 
   ."הערבים

  2.9ברוך מרזל, מראשי "עוצמה יהודית", אתר "סרוגים" 

  מצבא כיבוש למפלגת גירוש
במיל'   אלוף  תת  יהודית,  עוצמה  למפלגת  החדש  "המצטרף 
עם   המאוחדת  ברשימה  העשירי  במקום  יוצב  פוגל,  צביקה 

  ה מי שפועל בתוך מדינת ישראל נגד. 'מפלגת הציונות הדתית
כאן,    ורוצה להיות  צריך  לא  איסלמית  למדינת  אותה  להפוך 

  ."פוגל  אמר, 'כולל עופר כסיף
  8.9, 7ערוץ 

  נערי חד"ש השביתו את שמחת נערי האוצר 
להשתתף  " הגיעו  הבר'ההרצאות    במפגשימאות  על    ' אוצר 

על    וסיפרובכירי משרד האוצר פנים אל פנים    ונפגשבו    ביפו,
צעירים שתפסו מקומות סביב    למקום הגיעופעילות המשרד.  

ציבורית,   במדיניות  בכלכלה,  להתעניין  ובאו  השולחנות 
גיעו  ה  .ובעיקר לשאול מה פשר התנהלות האוצר  –בפוליטיקה  

לבטא את הזעם שלהם בדרך אחרת.    במטרה גם עשרות  למקום  
לים,  , זעקו פעי'תנו עוד כסף לבריאות, מי שלא עשיר ימות'

יהלי   כלפי החשב הכללי במשרד האוצר  רובם חברי חד"ש, 
ולטעון   בהרצאתו  להמשיך  ניסה  כשהחשב  רוטנברג. 
העולם,   מדינות  מברוב  יותר  נמוכה  בישראל  שהאינפלציה 

מה אתה מבלבל את המוח,  ': היטב המפגינים להשיב לו ידעו
מקום   מכל  גבוהים  יותר  הרבה  פה  המחירים  שנים  כבר 

    '".בעולם
  8.9נתי טוקר, "דה מרקר", 

    צבאעבור ה  הרמטכ"ל החדש רוצה יותר כסף
"הרמטכ"ל המיועד, האלוף הרצי הלוי, סבור שחובה להגדיל  

לכדי    ,4.3%ל  עאת נתח הביטחון בתוצר המקומי, העומד כעת  
כבר    מהתוצר  6% שנים.  מספר  פני  השנתיים על    במהלך 

  0.3%-הקרובות רוצה הלוי לראות את תקציב הביטחון גדל ב
מיליארד שקל    4.5-כלומר ב  –מהתוצר מעבר לצמיחה במשק  

נוספים. הממשלה הבאה תצטרך לקחת בחשבון תקציבי את  
  הדרישות הללו". 

  9.9סבר פלוצקר, "ידיעות אחרונות", 

 מכתבים

  למערכת    
  

    םהישגישל  החצי שנ עדאלה: 
של       הראשונה  המחצית  הפעילות    הגיעו,  2022במהלך 

ועבודת  עדאלה    תהבינלאומי  יההסנגור        המשפטית  מרכז  של 
מעמד    אשר   םלהישגי את  ישראל  שיפרו  אזרחי  הפלסטינים 

מההישגים   כמה  להציג  גאים  אנו  ירושלים.  מזרח  ותושבי 
                הבולטים של אותה תקופה. 

עדאלה,    ,2022בינואר        מרכז  מצד  לחץ  שר    החיה תחת 
ומינה  המועצה הארצית לביטחון תזונתי  את    מאיר כהן הרווחה  

 בהםזאת לאחר שלוש שנים  לראשה.    פרופ' רוני סטריאר את  
  -   במועצה  החדשים   החבריםבין  המועצה.    פעילות  הושבתה

מאז הקמתה    בפעם הראשונה  ערביתהשני מומחים מהחברה  
  .  2011-ב

משרד  הודיע ,  בחודש פברואר  עדאלה מרכז  בעקבות פניית      
ישנה   כי התחבורה   בין    את   לא  קו האוטובוס המחבר  מסלול 

,  ישובים ערבייםמספר    עובר דרך   . קו זה נוף הגליל לירושלים
בפעילותו  הםותושבי משמעותיים   .תלויים  פערים  קיימים 
לעומת    בתפקוד הערביים  ביישובים  הציבורית  התחבורה 

את נגישות    . פער זה מגביל רוב יהודי   בעליישובים  המצב בי
בתי  למרכזים רפואיים,  להאזרחים הערבים למקומות עבודה,  

  שירותים ציבוריים אחרים.לספר ו
ושינה את    מרכז עדאלהנעתר מפעל הפיס לבקשת    במארס    

פלסטינים  לרבות    ,לאפשר לתושבי קבע בישראל  מדיניותו כדי
להגיש    ,תושבי מזרח ירושלים וסורים המתגוררים ברמת הגולן

        מועמדות למלגות להשכלה גבוהה. 
לאשר צו  בחיפה  בית המשפט המחוזי  בחודש אפריל סירב      

,  29מורה בן  שלושה חודשים נגד אזרח ערבי,    בן נהלי  ימעצר מ
זאת, בעקבות עתירה שהגיש    לשבועיים. וקיצר את התקופה  

עדאלה. ניסה    מרכז  האזרח  כי  העלתה  הראייתית  התשתית 
אל למסגד  מתפללים  הסעות  בירושלים-לארגן  ולא  אקצא   ,

    . עבר על החוק בשום צורה
זכויות אדם בינלאומיים הצהרות    ארגוניפרסמו  מאי  חודש  ב    

לניסיו  בנוגע  ראס     ישראל  ןביקורתיות  את  ולהרוס  לפנות 
פורסמו בעקבות    הבדואי בנגב. קריאות אלערבי  כפר    ,,,,ג'ראבה

    מרכז עדאלה. שביצע ת בינלאומי יהעבודת סנגור

  זכויות האדם של   מועצת  שהקימה  ,ועדת הבדיקה המיוחדת   
ביוני  פעילות  דו"ח  פרסמה    ,2021האו״ם בעקבות אירועי מאי  

על    הדו"ח.  האחרון המתמשך,  נזקי  הצביע  על  הכיבוש 
פלסטינים ועל מתן הפטור  ה  ממנה סובלים האפליה השיטתית  

על  כ  . הדו"ח הצביע על אלההגורף מענישה על פגיעה בהם
  . סיבות השורש להמשך המתיחות באזור

כלל       השאר,  כלל  בין  מרכזיות    המכהדו"ח    ן אותסוגיות 
מרכז עדאלה בפני הוועדה. הכללת האזרחים הערבים  העלה  

  שכן מדובר   ,בישראל כחלק ממנדט הוועדה היא משמעותית
הראשונה  ב הבדיקה  האו"םוועדת  העניק  לבחון    לה  סמכות 

נגדם. המנדט הרחב   הוועדה מייצג גישה    בו מחזיקההפרות 
חלוקה  לאינה מוגבלת  אשר  המצב,    להסתכלות על   רחבה יותר 

הירוק הקו  בסיס  על  היא ב.  קפדנית  השיח    כך  את  משקפת 
  החדש בנושא האפרטהייד. 

  עדאלה מרכז  מייסד  מנכ"ל ו ד"ר חסן ג'בארין,  
  

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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 3   / 2022בחירות  

  

  "ישראל רעבי"חלק תלושי מזון למתכוון לקפטן אמריקה 

  עניים את הממשיך לתקוף  ליברלי -ניאו ימין הה

  (צילום מסך) לבעלי ההוןיותר נוח רעי: בארה"ב הרעב אריה ד 
  

לשוב לשלטון  חותר  נתניהו  בנימין  הימין הגזעני בראשות      
- ניאומתקפה  בהאחרונים  במהלך החודשים  ופתח  בכל מחיר,  

ליברלית על הבוחר הישראלי. בין מסר גזעני אחד למשנהו (ר'  
("הוא    בנימין החלו  )  7.9  ,גיליון "זו הדרך"השער של  עמוד  

  דרעי (גם "הוא זכאי") היג ש"ס אריה מנבצדו וזכאי") נתניהו 
המפלגות    במקביל,  ים.וחברתי  ים כלכלי  מסרים  מקדמים

שהרכיבו עד לאחרונה את "ממשלת השינוי" של בנט ולפיד  
   . כמו מאשמסוגיות אלה  בורחות 

, גילו  )בסיוע סקרים רבים(ובדרכו,    איש איש  ,נתניהו ודרעי    
מודאגים    ,גמלאיםהו  עובדיםהבייחוד  ו,  ברובוהציבור  כי  

ו המחיה  בהכנסותיהם.ממיוקר  הפתרונות    הכרסום  אחד 
דרישת המעסיקים)  ל תקנים (המכון    גירת סהוא  נתניהו  שמציע  
  .  "ם ביוקרחלהיל" במטרה

  כלשהי מבעד   חברתית-כלכלית  קשה לזהות מדיניות  אולם    
  בסרטונים   ש"ס והליכודלסיסמאות הריקות שמבטאים נציגי  

מפרסמיםש החברתיו  הם  שמדיניות    ת.ברשתות  מאחר  זאת, 
מעולם.   התקיימה  ולא  קיימת,  לא  עשרות  כזו  מזה  כדרכה 

  . מצעלפרסם מפלגת הליכוד   מסרבת ,שנים
לפני   מאז נוסדהרשמי מצע לא טרחה לפרסם   , מצדה,ש"ס    
ש"ס פועלת  "מציין כי  זו  מפלגה  של  אתר  העם זאת,  .  יםשנ  38

ספר  הבתי    ופועלת לחיזוק למען עולם התורה הספרדי בארץ  
התורני'  של החינוך  לישיבות    להבטחת  ;'מעיין  תקציבים 

צרכי  ו  ;וכוללים יו"למען  התנועה.  של  הבוחרים    ר קהל 
דרע מכלוף  אריה  הרב  התנועהיהתנועה  ממייסדי    כיהן   ,, 

הפנים,   כשר  והגליל  כמטעמה  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  שר 
   ".קבינט המדיני ביטחוניבחבר כו
  

  מדיניות רווחה  בהיעדרתלושי מזון 
שתי   דרעי   ני בפ     את    כיצד ראשית,  ות:  בעי  מונחות  לבדל 

(ו  עצמו ממושא הערצתו  נתניהו  בכוחו    מבלי לכרסםפטרונו 
מסורתיים,  -במסריה הדתייםכי הידיעה  שנית,  ;האלקטוראלי)
אפשרות ש"ס  לגייס  אין  של  .  חילונייםמצביעים    לשורותיה 

חברתית  ה"המפלגה    קלישאת  את   ומדקלםדרעי  שב    , לכן
להשיקו  ,היחידה" בחירות  לאחרונה  מיהר  תחת    קמפיין 
  "רעבים לשינוי".    הכותרת

נוסף  דרעי נאלץ להתמודד עם  אולם     ומשמעותי לא    קושי 
  ש"ס   אין באמתחתלמרות שנות פעילות רבות בכנסת,    :פחות

חברתית.    עבורקבלות     תנועהה  פעלהשנים  במשך  עשייה 
דרך  (המצדד  שר האוצר    ניכסגהפוליטיים    מנהיגיהאת    בלהצי

ריצה    ןשנים בהב  רווחה.  יליברלית) וכשר- מדיניות ניאוב  קבע
שר הרווחה  כאלי ישי  דאז  יו"ר ש"ס  כיהן  ,  דרעי את מאסרו

כי פעלבמשך ארבע שנים.   "לפתוח    בתום כהונתו, התרברב 
שחצנותו של ישי תואמת    את בית התמחוי הגדול בישראל".

את הקו הפטרוני בו נוקטת הנהגת ש"ס, אשר מינתה את עצמה  
ישראל.   עניי  את  הדברים    , המחישו למעשהמשכבר לדוברת 

המהדהד  ישי  כשלונו  מתפקדת    -   של  רווחה  מדיניות  הרי 
       את הצורך בהקמת בתי תמחוי. תרתיימ

שעבר     ש"ס  בשבוע  בו    פרסמה  קורא    עידרנראה  סרטון 
מזון  ל"רעבים"    לחלק הבריתתלושי  ארצות  שעושה   .כפי 

לישי, הוסיף  בדומה  את  ו  הוא  העיקרי  שיבח    שר כ"הישגו" 
בעת משבר לנזקקים  : חלוקת תלושי מזון  בממשלה הקודמת

מזון  הקורונה.   תלושי  הפיצה  במהלך  לראשונה  ארה"ב 
- בשנות הכלכלה הקפיטליסטית  שפקד את ההמשבר הגדול  

נמשכת   .30 היום  חלוקתם  רשמיים    ,עד  נתונים  פי  ועל 
בהם קבע  משתמשים  אזרחי  43- כ  דרך    מריקאיםא  םמיליון 

  .מיליון אזרחים ותושבים)  330(מתוך 
מזון הם       של מדיניות הרווחה    נים האחרו  יה שרידמתלושי 
רוז   הציגש ה  בשנות לט  ווהנשיא  והגיעה    כלכלי,המשבר 

השנתית   עלות הנפקת התלושים.  60-לשיאה בתחילת שנות ה
אותם מעביר הממשל    ,מיליארד דולר  50-מ  למעלה   עומדת על

המזון  האמריקאי   תקפים    .בעליהלולתעשיית  לא  התלושים 
      או ויטמינים. מוצרי היגיינה  , תרופות לרכישת 

כוללתמדיניות       לא  האמריקאית  ילדים,    הרווחה  קצבאות 
לאזרחילא  ו לידה   בתשלום,שנתית  חופשה    ה מקנה    חופשת 

בריאות  בתשלום   שירותי  לשאול    לכן,  . לכתייםממאו  ראוי 
 אמריקה"? "כמובכך שישראל תהיה דרעי   מעונייןמדוע 

  

  אין טיפש כבעל הניסיון 
את  ,  יאהממשל האמריק     לתלושי  קובע  על  ההזכאות  מזון 

את  דרעי    טילה  . בשונה מכך,תיתמשפח  הוהוצא  הבסיס הכנס
  , רשויות המקומיותעל ה  "תלושי הקורונה"הסמכות לחלוקת  

ה אותםאשר  בהלמשפחות    קצו  הנחה    80%גובה  מקבלות 
הבומעלה   הסתמך  .ארנונהתשלום  מדוע  ברור  על    לא  דרעי 

נתוני הביטוח   נתוני הארנונה לקביעת הזכאות לתלושים, שכן
  . לרשותו  ועומדים עמדו משרד הרווחהולאומי  ה

  ה בארנונה יצר גובה ההנחה זכאות לתלושי מזון על בסיסה    
צורה  ב  המדינה חילקה את משאביה הציבורייםמצב אבסורדי.  

, משפחות חד הוריות ובעלי מוגבלות  קשישים  הותירהועקיפה  
רוב המשפחות  לפי דרעי,  ש  אלאמחוץ למעגל מקבלי הסיוע.  

    יותר.שבעה ילדים ו  היו בעלות שקיבלו את הסיוע
המוחלשיםרצה  אילו       עם  להיטיב  יכול  ,דרעי  היה    הוא 

ת הבטחת ומקבלי קצבישירות לרבבות    תלושי מזון להעביר  
.  חיים מתחת לקו העוניהנכים  ללקשישים ו או  מזונות,  ו   הכנסה

רווחה של הרשויות  הבמחלקות    יםקיימ  אלה  נתוניםכאמור,  
אם   של  המקומיות.  העוני   דרעי ברצונו  את  היסוד  למגר  ,  מן 

ד העלאת  בייחו ו: תוספות שכר (רשותול עומדים  הכלים לכך  
ל המינימום  הגדלת  גובה  מ  60%-שכר  הממוצע),  השכר 

     . ועוד השקעה בדיור ציבוריהקצבאות,  ישיעור
כי         . העוני  במיגור   כלל אינו מעוניין דרעי  אך ברור כשמש 

גלוי  פועל    הוא כמעט  הקפיטליסטית  וזילחבאופן  השיטה  ק 
צדק חברתי, הוא    רשדו   לא  דרעי   .תנועתועל ראשי    חביבהה

  .עניים ככל האפשר - מצביעים נוספיםב רקאך ו  מעוניין

           אפרים דוידי
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  צל א  ח"כ כסיף ביקר

  הסרבנים הכלואים 
  

(חד"ש     כסיף    צל ) א19.9(  השבוע) ביקר  תע"ל-ח"כ עופר 
הממוקם הצבאי    10הסרבנים שחר שורץ ועינת גרליץ בכלא  

ץ וגרליץ יחד עם שני  ורש  הגיעו  החודשליד תל מונד. בתחילת  
נוער להתגייס  שם  ו  ,השומר- לבקו"ם בתל  נוספים  בני  סירבו 

הארבעה,   הכיבוש.  מל לצבא  הם    ה וואותם  מסרבות,  רשת 
-) ונוה שבתאי19), אביתר משה רובין ( 19), גרליץ ( 18שורץ ( 

  צל "שמחתי לבקר א  :). בתום הביקור מסר ח"כ כסיף18וין (ל
החזקים   הסרבנים  להתנגדות  השני  הדרך  את  לנו  מראים 

  ן ירבו!". לכיבוש ולדיכוי. כ 
, בני  אנוהודעה משותפת: ״בהארבעה    הסבירו סירובם    את     

ו הישראלי  לצבא  להתגייס  מסרבים  ישראלים,  מסרבים  נוער 
לקחת חלק בכיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה. אנו קוראים  

  , ולראות את מדיניות הדיכוי  עיניהםלאזרחי ישראל לפתוח את  
העם הפלסטיני. אנו יוצאים    כלפי ממשלת ישראל    בה נוקטת 

, נגד  נוערושכופה ישראל על ילדים  נגד החינוך המיליטריסטי 
ונגד האיסור החברתי להשמת  החינוך לשנא יע דעות  שכנינו 

  . "מערכת החינוךגבולות ב יותשמאל
  שביכולתו הצבא כל  עשה    ,סירובה  ההצהרה על   אחר למיד      

הסרבני  לפלג כדי   שלושה    םולשכנע  ם את  בהם.  לחזור 
מיד נכלאו  לא  עם    ך א  , מהסרבנים  הפחדה  לשיחת  זומנו 

, הם  בריונותשלא נכנעו ל  לאחרמפקדת יחידת המיון הצבאית.  
  .  10נשפטו ונשלחו לכליאה בכלא  

     ) ימי    20-אביתר משה רובין ל  הסרבן  נשפט  )18.9השבוע 
השנייה  מחבוש ירצה  בפעם  הוא  זו  כליאה  תקופת  בסיום   .

סירובו להתגייס. גרליץ מרצה כעת    בגין ימים בכלא    שלושים
כליאה שנייה   היא צפויה  ולאחריה  ,  ימים  עשרים   בתתקופת 

כליאה    תהוא תקופ  גם. שורץ מרצה  שבעה ימים נוספיםלרצות  
צפוי לרצות עשרה ימים    ולאחריה הוא,  ימים  בת עשרים  נוספת

ב  נוספים. שוחרר  כליאה  בספטמבר    14-לוין  תקופת  לאחר 
תייצב בלשכת  יהוא בימים הקרובים ימים.  עשרה בתראשונה 

  סרב פעם נוספת. יו הגיוס
    ) הקרובה  בשעה  24.9בשבת  הפגנת  12:00),  תיערך   ,

סולידריות עם ארבעת הסרבנים מחוץ לכלא . הסעות להפגנה 
    יצאו מירושלים ומתל אביב. י
  

  נמרוד פלשנברג 
  

  
  

  
  

  קבלו את

  זו הדרך 
"ל   בדוא מדי שבוע 

  בדואר רגילאו 
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח  המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  
מתבקשים לכסות את הוצאות   המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, 

שקל בשיק לפקודת המפלגה    150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

    עומדים הנכם אזהרה: 

  לנפוש בשטח כבוש
בכל שנה בשטחים       נופשים  ומחו"ל  תיירים מהארץ  אלפי 

אתר    דרך   מקום שהותם , ומזמינים את  ים הכבושיםיהפלסטינ
בוקינג  התיווך ההזמנה  רובם  ולם  א  .הפופולרי  את  מבצעים 
כי    כל  ללא  באתר עתידיםהידיעה  כבוש.    לנפוש  ם  בשטח 

"הצינור"   דיווח  )13ערוץ  (עיתונאי  שואן  חברת  כי    ,אמיר 
ו   ההחליטבוקינג   אירוח  להתחיל  בתי    הממוקמים לסמן 

: "ביקור באזור זה עשוי  אזהרההתחתם    םולהציגבהתנחלויות  
לדברי  להיות מלווה בסיכון מוגבר לבטיחות ולזכויות אדם".  

אזהרה  ב"ישראל היא המדינה היחידה בעולם שתזכה    ,שואן
  את הפרסום.  ה כזו". חברת בוקינג אישר

אייר בי אנד    חברת תיווך הנופש  החליטה לפני ארבע שנים       
לאפשר  שבי   נופש    פרסוםלא  בהתנחלויות הדירות    נמצאות 

מהחלטתה  אולם  ,  באמצעותה בה  מצד  לחץ  בעקבות  חזרה 
)  תעל - (חד"ש   סלימאן - עאידה תומא "כ  ח .  גורמים ישראליים

בוקינג  להחלטת  הבינלאומיות    : הגיבה  החברות  כל  "על 
הכבושים  מהשטחים  מיד  להרוויח    -   לצאת  עסק  לא  זה 

  . "מאפרטהייד 
הבינלאומי  ה     האדם"  זכויות  "משמר  :  מסרארגון 

ההומניטארי   המשפט  פי  על  חוקיות  אינן  "ההתנחלויות 
הבינלאומי. העברת אזרחי הכוח הכובש לשטח הכבוש היא  
הדין   בית  הוקם  שמכוחה  רומא,  חוקת  לפי  מלחמה  פשע 

תושב   2018בשנת  ,הפלילי הבינלאומי בהאג". לדברי הארגון
הופתע    )לרמאללה  יתמזרח  ניתצפו(יברוד  אזור עין  מפלסטיני  

הקימו   מתנחלים  כי  דיור לגלות    הם   כי ו  ,תואדמ  על  יחידת 
 באמצעות אייר בי אנד בי.  תייריםל המשכירים אות

עצומים1967מאז       משאבים  ישראל  הקצתה  בניסיון    , 
את   ללטשטש  מעבר  הירוקפשעיה  גורמים    , קו  ולהכפיש 

בשטחים    כופהשהיא  בעולם המתנגדים למשטר האפרטהייד  
הכבושיםיהפלסטינ הכיוון    אולם   . ים  חברת    נקטה ששינוי 

עשוי להעלות את מאמצי ההלבנה של ישראל  בוקינג העולמית  
הפופולרית    בתוהו. ההזמנות  חברת  שהטילה  על  הסנקציה 

את  תההתנחלויות   במעט  ולו  ההשתקה סדוק  חומת 
  הישראלית.  

  זוהר אלון 
  

  ח"כ עודה הופיע בבי"ס בליך 
(חד"ש     עודה  איימן    ) 18.9(  השבוע  התארח)  תע"ל-ח"כ 

לאחר  זאת,    .גן-ברמת  בליך  התיכון  ספרהבבית   שבועיים 
ח  ביקרש הכנסתבמקום  (הציונות    בר  גביר  בן  איתמר  הגזען 

קיבלו  הדתית).   עודה  של  פניו  הספראת  בית  הילה   מנהלת 
  ית הספר חברי חד"ש צעירים, פעילי בנק"י ותלמידי ב  ,רומש

ם  בדומה למפגשיובמהלך המפגש הקצר,    התומכים בשמאל.
השתתף  עם בהם  הכנסת  תלמידים  נרשמו  בעבר  חבר  לא   ,

  אירועים חריגים.  
גינוי  ידים ביקש את תגובתו של עודה לסוגיית  אחד התלמ    

קרא    תובתשובהטרור והמאבק למען זכויות העם הפלסטיני.  
היהודיתעודה   ולמען  -לחיזוק השותפות  הכיבוש  נגד  ערבית 

פרישת    שאלות בנושא    התלמידים לא השוויון והדמוקרטיה.  
המשותפת,   מהרשימה  לבל"ד  באשר  התעניינו    מלצה ה אך 

  ממשלה. העל יאיר לפיד לראשות  תע"ל  -של חד"ש  תאפשרי
בנחרצות עודה  ענה  מילואים    :לכך  אנשי  להיות  נסכים  "לא 

  .מתנשאים עלינו"האנשים  בשירות
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  בישראל  הפועלי עזה לעבוד ושב כך
, את ירושלים  את הגדה המערבית  וחות צה"לבשו כ כמאז ש      

ב  המזרחית עזה  רצועת    קפיטליזם המנצל  ,  1967-ואת 
משאבי הטבע    את ו  את כוח העבודה הפלסטיני  הישראלי היטב

את    השוק.  פלסטיןאדמת  בש סיפח  מקבילו  הישראלי 
הישראלי  ו  ,הפלסטיני להסתמךהמשק  עבודה  על    החל 

ועל   גלםפלסטינית  נאלצת  במקביל  .פלסטיניים  חומרי   ,
להסתמך עד היום על הזדמנויות עבודה    הכלכלה הפלסטינית 

  בצדו הישראלי של הקו הירוק. 
הטוענים       עזה  כי    ישנם  מרצועת    זו   השליטהשתחררה 

נסיגת  בכלכלתה הישראליים   לאחר    2005-בממנה    הכוחות 
מיד לאחר הנסיגה  .  כך הדבר  ), אך לאנם("ההתנתקות" בלשו

על  הטילה   וישראל  עד    אשר,  מצור  תושביהעל  עזה  נמשך 
מנו.  ילימ   ים הישראליוהמצור  הכיבוש    ים נעובמשך עשורים 
כך,  ב  ואם לא די  של הרצועה.  תחבורתיוהכלכלי  ה   הפיתוחאת  

חרור  לש  משותף  ם מתווה ודיקבחמאס  תנועת  כישלון אש"ף ו
ם העגום של תושבי מצבעמיקו את  ה  תחברתי  ידמהקלו   לאומי

   .עזה
יש       אלה  המחמירות    תנועה ההגבלות  את  להוסיף    לכל 

הצבאיות מתקפות  את ה,  שמטילה ישראל על תושבי הרצועה
אזרחיה  חוזרותה  הישראליות   הבידול   מדיניותאת  ו  על 

את   ,ישראליתה עמם  עזה  תושבי  פלסטינים  ה  המנתקת  מבני 
ובישראלהשוכנים   המערבית  הללובגדה  המשתנים  פגעו    . 

הרצועה  ותאנוש תנאי  ממשיכים  הם  ו  ,בכלכלת  את  לדרדר 
יה של תושביה. בהינתן המצב הכלכלי העגום, שיעורי  יהמח

הגבוהים העבודההאבטלה  כוח  שכר  הוממוצע  ,  תדלדלמה  , 
גוברת התלות    בלבד,  שקל  1,464העומד על    הזעום  חודשיה

למקורות פרנסה    מוסדרת ועקביתבגישה    העזתיתהכלכלה    של
זה  .חיצוניים רקע  צפויים  על  עזה  ,  לעבוד  ו   לשובפועלי 

 ישראל. גבולות ב
  

  

  השליטה הישראלית בעובדים העזתיים 
הכותרת        תחת  עמדה  נייר  לאחרונה  פרסם  "גישה"  ארגון 

שאלת העסקת לניתוח היסטורי ועדכני    המציג  ,"בכל מחיר"
  עובדים פלסטינים תושבי רצועת עזה בישראל. 

  השנייה, לפני פרוץ האינתיפאדה  כמה חודשים  ,  2000בשנת      
היתר  26-כ  החזיקו עזה  תושבי  בישראל    ה עבוד  י אלף 

חודש כחצי מיליון    בכל  נכנסו. באותה תקופה  ובהתנחלויות
  האינתיפאדה,   פרוץ פועלים מעזה לישראל דרך מעבר ארז. עם  

  את מספר ההיתרים   משמעותי  לצמצם באופן ישראל    מיהרה
  .מעברה התנאים לפתיחת את  הקשיחהו

כחודשיים  2006מארס  ב      ניצחון ,  בבחירות    לאחר  חמאס 
המחוקקת,  בעזה   ארז הטילה  למועצה  במעבר  ,  סגר  ישראל 

  לאחר פתיחת המעבר גם    אולם  . חג פורים  לאורך   אשר נמשך 
  . הפועלים בו המשיכה ישראל למנוע את שימוש  , המחודשת

שנת        שנ   למעלה  ולאחר,  2014בסוף    איסור   ותמשמונה 
לאפשר  מעבר ישראל  החלה  (פועליל ,  רשמים  בלתי  )  באופן 

מצומצמת זאת, לתחומ  גישה  מכסת    ה.  סוחר"תחת    " היתרי 
 ". צוק איתן"אחר מלחמת לשהורחבה 

נוסף,  2021בשלהי        לחימה  סבב  מגיפת    בצל  ומשבר 
ליציאה מעזה:    תנאי חדשבישראל    הרשויות  , קבעוהקורונה

מרבית  כי    ,עובדהב    ודותישראל החלה לה  ."צרכים כלכליים"
ה ההיתר  מהרצועה  מחזיקי  העובדים  יוצאים  פועלים  הם 

ולא עסקים  בתחומה,  אנשי  או  זאת,  .  סוחרים  מספר עם 
  .בעברמ  התגלה כנמוךלצרכי פרנסה    לישראל  מעזה  העוברים

המכסה   להרחיב את   ת ישראל ממשל  החליטה במארס האחרון 

  אלף   12אשר  ,  אשרות  אלף  20- ל  "צרכים כלכליים"היתרי  ל  ש
  50-חקלאות ול פיםאל 8להעסקה בענף הבניין,   וקצוה ןמתוכ
מרצועת  "המכונה    לענף  בלבד במעברים  ושירותים  תעשייה 

  .  "עזה לישראל
ארגון      טרם    ,"גישה"  לדברי  אתהקצתישראל    מלוא   ה 

צרכים  "כיום עבור    בתוקף המוקציםם  היתריה. מספר  המכסה
נרשמו    2022ביולי  עם זאת,  .  בלבד   אלף   11עומד על    " כלכליים
מ מעזה    ף אל  35- יותר  פרנסהו לצלישראל  יציאות  זה רכי   .  

  .המצורמספר היציאות הגבוה ביותר שנרשם מאז הטלת 
עזהעל       את  תושבי  צרכים  "להיתרי  יהם  בקשות  להגיש 

  מאשר את הבקשות לפי   זה.  העבודה בעזה משרד  ל   " כלכליים
או  ,  26-60ן  ב  י נשו  על העובד להיות  :קריטריונים שהוא קבע

את   מעביר  העבודה  משרד  קבועה.  הכנסה  ללא  מובטל 
מעבירה    זו והבקשות לוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועה,  

 . לרשויות בישראל אותן
ברצועה    ם רש  האחרוןיולי    בחודש     העבודה  את  משרד 

למעלה  של    י היתרקבלת  ל  עובדים   אלף  100-מ  בקשותיהם 
כלכליים" בקשות  .  "צרכים  מאוד  אולם    הועברו מעטות 

בישראל ודאות    חסרי  נותרו המובטלים  ים  לע פווה  , לרשויות 
לעתידם. ועוד,    בנוגע  ישראלזאת  שוללת  פעם  היתרים    לא 

עזתייםמ בשכבר    פועלים  ם  נימוקיבזאת  ,  הםמחזיקים 
    "מניעות ביטחונית".  שרירותיים של

  

  חשופים לניצול מחפיר פועלים ה
כי בין ספטמבר    ,מנתוני הוועדה האזרחית הפלסטינית עולה   

הוראות של  אלף    17מעל  ישראל     הטילה   2022אוגוסט  ל  2021
בהמשך   עזה.    פועלי על    "מניעות מעבר"ו  " מניעות ביטחונית"

באוגוסט,   -בהחל כי  ,פעולות הממשלה בשטחיםמתאם קבע 
וכי המחזיקים בהם    בישראל, תושבי עזה היתרי עבודה  קבלוי

ביטוח בריאות והפרשות  קנים להם  המתלושי שכר  גם  יקבלו  
לא    כי  ,הרשויותקבעו    מדיניות החדשהפנסיה. בהתאם ל קרן  ל

לחדש   כלכליים"היתרי  יפעלו  תפוגתם  " צרכים  כדי    .לאחר 
ולעבוד בישראל למצוא מעסיק    יהיה על הפועלים  ,להמשיך 

בשמם בקשה חדשה להיתר עבודה  אשר יסכים להגיש  ישראלי  
וההגירה האוכלוסין  רשות  משמעותי בפני  בשינוי  מדובר   .  

לא היו    שעד כה  ,פועלים מרצועת עזההשל    תםבתנאי העסק
   . כלל  מוסדרים

החדשה  ה    את מדיניות  הישראלי  ה  ממנה  אחראי  למעסיק 
ולההבלעדי   עבור  לגשה  עבודה  לאשרות  בבקשות  טיפול 

הוועדה האזרחית    בכך, הוא צפוי לתפוס את מקוםתושבי עזה.  
זכות  מחזיקים ב, אין תושבי עזה  ישראלמבחינת  הפלסטינית.  

הסכמים  מובטחת   זאת,  עם  בה.  לעבוד  או  לישראל  להיכנס 
העבודה  קיבוציים   כלל  קהישראליים  וחוקי  כי  ובעים 

ללא יוצא    זכאים  ,או לאו  המועסקים בישראל, אזרחי המדינה
כל אכיפה של    בהיעדר   ולםא  .עבודההגנות  ה  מלוא ל   מהכלל

  ובהיעדר ייצוג משפטי או אזרחי,   ,אלההסכמים  של  ם וחוקי
לניצול מחפיר.    העזתיים העובדים בישראל   פועליםה  חשופים

של  המדינה  " בזכויותיהם  פלסטינים  ה  העובדיםפוגעת 
ומפקירה אותם במידה שנפגעו במהלך  המועסקים בישראל,  

    ."גישה"ארגון   ן", צייהלנת שכר וכן הלאהבמקרי , העבודה
ר מצידם  שא  ,מדינת ישראל לידי המעסיקיםמשחקת  בכך      

ל לצרף  הזדמנות  מפספסים  עלאינם  כוח    ידיהם -מועסקים 
 .עבודה זול ופגיע

  נמרוד עובד
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  אביב היא עיר -תל

  ית נ של הפרדה גזע
: בעיר תל אביב, בשנת  לההנה עובדה שאי אפשר להתכחש      

, מתקיימת הפרדה על בסיס גזע במערכת החינוך. בעיר  2022
עצמה את  בצדק  ,שתופסת  וה  ,ואולי  התרבות  סחר,  מכמרכז 

מפרידים    - יות, הלב הפועם של המדינה  ליברלה מעוז השמאל ו
  ילדים לבנים בבתי ספר. לבין ילדים שחורים 

ילדי מבקשי מקלט, רובם המוחלט    8,000-בישראל חיים כ     
כי זה לא    - יודע את המספר המדויק    ינוא  ישנולדו בישראל. א 

  5,000- מאוד מעניין את המדינה, אז יש רק הערכות. מתוכם, כ
בתל בבית  91%ומהם,    -אביב  -גרים  בגן  -לומדים  או  ספר 

, או כמעט  הילדים ספר או בגן שבו כל-בבית -מופרד. כלומר 
שחורים הילדים  ש .כל  אחרי  שנה  שבעים  בית    פסקכמעט 

נגד הפרדה על בסיס גזע, עיריית   רה"בהמשפט העליון של א
מקיימת הלכה למעשה מדיניות שאפילו הגזען הממוצע ת"א  
  , לפחות באופן פומבי. בהב יתבייש לתמוך "בארה

 

 השקר
הבלים    שולפים  עיריית ת"א   בכירי שולפים    ,באופן פומבי     

הרישום  "  :כגון אזורי  פי  על  ורק  אך  משובצים  התלמידים 
למרות  שלה זאת,  אזורי  ם".  את  שקבעה  היא  שהעירייה 

מלכתחילה איכשהו  הרישום  שכולכם  " .  יצא  במקרה  ממש 
  במרחק של פחות בהן  בדרום העיר למשל שכונותישנן   ."יחד

מקילומטר שוכנים בית ספר אחד רק של שחורים ובית ספר  
   .אחד בכל כיתה אחד עם פחות מילד שחור

אף . על  "לא טוב להסיע ילדים לבית ספר"  :תירוץ נוסף הוא    
ל שכעת   נאלצים  המופרדים  הספר  בתי  מתלמידי  סוע  נרבים 

רבים  ם. כמו כן  מבית ספרהרחק  ים  ר בהסעות כיוון שהם מתגור
הסעות   מפעילים  בעיר  הספר  טבע,    -מבתי  מחוננים,  כיתות 

  .  אומנויות, ועוד
בשקר,       להבחין  מודים  זה  קל  בעירייה  שבכירים  שנתיים 

  .  "ה הזרה ילאוכלוסי"בפה מלא שהם הקימו ביודעין בתי ספר 
 

  מאליו  מובןה
להיות מובן מאליו: זו עוולה  אמור  זה    ית זה רע.נהפרדה גזע    

הצדקה  חסרת  פגיעה  פדגוגית,  חרפה     בילדים,   מוסרית, 
בהורים, בקהילה ובחברה כולה. כמעט כל המחקרים בתחום  

  מצביעים על זה בצורה חד משמעית. שום דבר לא יכול  

  
הזה את השרץ  תומכים בהפרדה.  להכשיר  אתם  אתם    וז  אם 

הנורא והמפחיד  "  חרא"את ה",  המסתננים "רק את  לא  דופקים  
ילדי  - דופקים את  ורוצים להיות חלק    כאן, שנולדו  הםאתם 

כולנושלכם  מהחברה של  דופקים    .,  הילדים  גם  ואתם  את 
  .של כולנואת הילדים , שלכם

  

  המאבק 
לילדים שלנו, גם אתם  טוב  אנחנו בסך הכל רוצים שיהיה  "    

לשלושה  כריז במנת אספהה, אב  ", ההייתם נלחמים בשביל זה
נפרד ספר  בבית  שלומדים  כל  "  .ילדים  שלא  לנו  ברור 

הישראלים שונאים מבקשי מקלט ושאם הם יקראו על הכאב  
שלנו ויבינו שאנחנו והילדים שלנו לא מסוכנים, הם יפתחו את  

הכיתות שלהם ואת  אנחנו    ,הלב  אלינו למאבק.  יצטרפו  וגם 
  .הדגיש", אנשים טובים ויש לנו ילדים טובים

החודש  ב     בישראל  חזרו  תחילת  החינוך  מוסדות  כל 
להורים שברחו מזוועות ומרדיפות    םאלפי ילדיאך    לפעילות.

ו מופרדים  אסודבבאריתריאה  לימודים  שנת  עוד  פתחו  ן, 
  מחבריהם, שנולדו להורים ישראלים.  

העתירה        את  המחוזי  המשפט  בית  דחה  האחרון  ביולי 
נגד   - ישראלים ומבקשי מקלט גם יחד  - שהגישו מאות הורים 

אביב בתל  הבזויה  בישראל  .  ההפרדה  המשפט  בית  כרגיל, 
משך  נממהר לעמוד בחזית ההגנה על כל עוולה. אבל המאבק 

מאות ואלפי ההורים, הפעילים והארגונים ממשיכים לפעול    -
  נגד הגזענות וההפרדה.  

"תל     הפייסבוק  בדף  המאבק  אחר  לעקוב  עי-ניתן  ר  אביב 
הפרדה"  בהפרדהו  ללא  במאבק  השטח  לפעילות  .  להצטרף 

להתנדב בארגוני סיוע לפליטים, לצעוק על  או  לתרום ניתן גם 
העיר   בראש  חולדאי  לרון  הפחות  דרכו  לכל  או  כושר  חדר 

המינימום)   של  המינימום  שזה  להצביע  לא    –(ובאמת 
פוליטיקאים שהפכו את השנאה והגזענות למשימת חייהם,  ל

פאלא   שמתקדמים  בעד  ועתיד  ןשוויווליטיקאים  שילוב   ,
 תף.משו

שפורסמה  ב    מרגשת  השבועכתבה  מוסף  ב)  16.9(  בסוף 
התייחס  הארץ״ ילדי",  לשלושה  אב  הבטסלאסי,  ,  םטלקב 

ב החינוך  העברית  לאפרטהייד במערכת  "עיר  אני  הראשונה: 
שואל את עצמי, אם מישהו שונא אותי בגלל מי שאני, אז למה  

הילד שלי ללמוד עם הילד שלו? התשובה היא  שאשלח את  
שבסופו של דבר הילדים שלנו וגם שלכם ירוויחו מזה. ילדים  
לא נולדים גזענים, אז יש תקווה, מה שהופך את כאב השילוב  

   ה".לקטן יותר מכאב ההפרד
 

 תומר שור 
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 היסטוריון של תנועות חברתיות
ברחבי    ואקדמאים  חברתיים, אנשי איגודי עובדים  םפעילי     

שנאלה    מיםבימציינים  העולם   של    המאה  להולדתו 
  הווארד זין.  י הנודע ההיסטוריון האמריקא

יורק  גדל  זין        ניו  נולד למשפחה  הוא    .בשכונות העוני של 
שהתיישבו   אירופה  ממזרח  יהודים  מהגרים  של  יום  קשת 

  פר יסעל ביתו    ."קשה ומאתגרת"כתיאר  את ילדותו    .בברוקלין
את רוב  לכן  ו   , בלי ספר אחד בנמצא,היה מלוכלך ומבולגןכי  

  .זמנו בילה ברחוב, שם שיחק ופגש חברים
של  ש,  זין     הגדול  הכלכלי  המשבר  את  כילד  ,  1929חווה 

הבין כבר אז כי הוא  הוא    .פיתח מודעות פוליטית מגיל צעיר
מחוסרי  של  למעמד  הכיר  כל  שייך  הוא    נוער ב  םחברי. 

סקוור   סבטיימלהפגנות סוערות אליהם הצטרף והקומוניסטי,  
יש לציין    נגד עליית הפשיזם באירופה ובארה"ב.   בלב מנהטן

זין   של  השחרות  בקהילה    מאפיינותשחוויות  משמעותי  זרם 
של המאה    40-וה  30-הבשנות  אמריקאית שבה גדל.  -היהודית
התארגנו הקודמת רבבותאלפי  ,  ואף  מהגרים  ,  יהודים  ם 

- של ארצות  סגרת המפלגה הקומוניסטיתבמ  ,וצאצאי מהגרים
  . הברית

  

 ימה ונגסקי כאירוע מכונן הירוש 
זין  ההפגנות        השתתף  בהן  הפשיזם  קשהנגד  ביד  . דוכאו 

מ ל  חבריו רבים  היו  אמריקאים  במחאות  את  שחיילים  קיפחו 
גם הוא גויס    . בשדות הקרב של מלחמת העולם השנייהחייהם  

הטלת פצצות    חיל האוויר.  מפציצישל  לצבא והיה איש צוות  
ביפן    אטוםה ונגסקי  הירושימה  על  עבורו  האמריקאיות  היו 

מכונן,   נתפס"אירוע  כדבריו, בלתי  לנקוט  ש  "  אותו  דחף 
   והצדק.   בשם ערכי השוויוןלמען השלום  פעילותב

להשכלה,       ראשון  דור  בהיסטוריה  ללמד  זין,  ראשון  תואר 
שלו   הדוקטורט  עבודת  את  והשלים  יורק,  ניו  באוניברסיטת 

יורק.   בניו  קולומביה  לעבוד    1956-בבאוניברסיטת  החל 
להיסטוריה   במדינת  כמרצה  אטלנטה  בעיר  ספלמן  במכללת 
הדרומית.   התחזק  ג'ורג'יה  אלה  זכויות  למאבק  הבשנים 

  דגלו   ארה"בם  דרו  שהובילו פעילים שחורים. מדינותח  האזר
בצורה    הפרדהב  אז ודיכאו  האוכלוסייה    אלימהגזעית  את 

בתי ספר , באוטובוסיםבאמריקאית במרחב הציבורי,  -האפרו
גזעית  זיןמכללות.  בו הפרדה  נגד  למאבק  מאבקיו    .הצטרף 

זין  1963-זכויות אזרח עלו לו במשרתו אותה איבד ב  למען  .
בו גם  היה   האימפריאליסטית  המלחמה  נגד    –   ם אטנייופעיל 

ש בחייהם  אלפי  שעלתה  מאות  חיילים  רבבות  ו  מים איטניול 
 אמריקאים. 

האמיצים       והפוליטיים  האינטלקטואלים  זין  חייו  מן  של 
שישמשו  כיום  הראוי  לאינטלקטואלים  החוששים  ,  דוגמא 

לעתידם המקצועי ומעדיפים לסתום את פיותיהם ולא לנקוט  
שמתגברות    פוליטית ערכית  עמדה   המסוכנות  המגמות  נגד 
פשיסטיות,  -ניאו  וביניהן תנועות,  תנועות ימין  עליית  –בעולם  

השוויון,   אי  כתוצאה  העמקת  שנגרם  האקלים  ושינוי 
   .מהקפיטליזם חסר הרסן

את    בטאזין לא חשש לבניגוד לרבים באקדמיה הישראלית,      
ביקר את ישראל על  זין  .  דעותיו החדות ולא הסכים להתקרנף
כלפי העם הפלסטיני. בסרבנים  מכתב תמיכה  ב  הדיכוי שלה 

ומוזן בחג ההודיה  כתב  2008-ישראלים ב מוגן  אני  "בעוד   :
י נוער  בנוחיות של ביתי, במרחק של חצי עולם מפה קבוצת בנ

  יושבת בתא הכלא ומדגימה אומץ והקרבה" .  
ש     ספק  בישראלאין  הנוכחית  הציבורית  היה  באווירה  זין   ,

לגיטימי לא  כמבקר  יהודים  מוקע  לאינטלקטואלים  בדומה   ,
  ים אחרים, דוגמת נועם חומסקי. ישמאל

  

  ההיסטוריה העממית של ארה"ב 
זין  אחד מספריו הידועים       , בין העשרות שכתב, ביותר של 

ארה"ב"  :הוא של  עממית  מהיסטוריה  ימינו  1492-:  ",  ועד 
פורסם   הוא  בישראל  עברית.  ובהן  שפות  לעשרות  שתורגם 

 נוסף ספר .מתן קמינרתרגומו של בבבל הוצאת ב 2007בשנת 
זין-פרי   ארן ליביו (ספרית של  בתרגומו    ,"הפצצה"  , עטו של 

  .  2012, פורסם בעברית בשנת פועלים / הקיבוץ המאוחד)
, לנתח אותם  מורכביםהיסטוריים  תהליכים  הסביר לזין ידע     

- הממסדית  זוולהציע גישה אחרת להבנתם, גישה החורגת מ
. ההיסטוריה של זין מתרכזת בסיפורם של המעמדות  פורמלית

לקפיטליזם   התנגדויות  ושל  חברתיות  תנועות  העממיים, של 
בידי   הוסתרו  חשף  שהוא  ההתנגדות  מופעי  ולמדינה. 
ההיסטוריה הרשמית. זין העלה את הגיבורים העממיים הללו  

  של ההיסטוריה.  ההנשיימתהומות 
מותו     קמינר    2010בינואר    עם  מתן  "הגדה  כתב  באתר 

" כשפגשתי  השמאלית":  באספמיה.  לחלומות  נתפס  לא  זין 
מ גדולים  ספקות  הביע  הוא  שנתיים,  לפני  תופעת 'אותו, 

בשיאה  ישה  'אובמה אז  ומתבררים    –יתה  שהולכים  ספקות 
מראש לא ריפתה את  -כמוצדקים. אך גם אותה אכזבה צפויה

הרג עד  ולעבוד  להאמין  המשיך  הוא  שבו  ידיו:  האחרון,  ע 
נפטר מהתקף לב במהלך נסיעה בקליפורניה. יש מקום בעולם  
חשובים   אך  ופסימיים;  מפוכחים  ספקנים,  לאינטלקטואלים 
לא פחות הם אלה שלא ייתנו לדבר להפיל את רוחם ולסתור  
מהזן   בעולם.  יסודית  תמורה  של  באפשרותה  אמונתם  את 

חסרו מספיק.  לא  השני  מהזן  די,  לנו  יש  זין  הראשון  של  נו 
  ."יורגש, ולא רק במולדתו 

 זוהר אלון 
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  ) "הומניטה"(צילום:  בשדה הקרב נטשטנק רוסי שנ
  

  ינה  אבאוקרהקומוניסטים והמלחמה 

את עוקפים  

מימין פוטין  
 

שעבר  אוקראינה  צבא       בשבוע  נגד    ת צבאי  במערכהפתח 
בעקבות זאת הודיע   .מחוז חרקובל  הכוחות הרוסיים שפלשו

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על גיוס חלקי של חיילי המילואים.  
 ייתכן שזהו צעד לקראת סיפוח שטחים.

ג  סונובעקבותיה    ,לה הצלחהח האוקראינית נ  מתקפת הפתע    
צבאית.  במהירות  מחרקוב    הרוסי  הצבא תגובה  כל  ובלא 

נטשו הרוסיים   בנוסף,  ה  הכוחות  כל  שכבשו    יישוביםאת 
מדםקרבות  לאחר  כבשו    םחלקאת    –במחוז   על  ו  ,עקובים 
 . בפברואר האחרון תחילת הפלישהבעוד השתלטו חלקם 

הנחיתה מהלומה גם  האוקראינים    שהובילו המתקפה העזה      
לא הצליחה    פוטין  משטר  נהלשמהתעמולה    .הרוסי  על העורף

  הגורמים   את  הסבירולא ל  ,זהוהחפנסיגה  הסיבה לאת    נמקל
עיתונאים ואנשי ציבור    .החמור  צבאי והאסטרטגישלון היכל
אף  ו  מהתבוסה,  ועםזעזביעו את  התומכים בפלישה הרוסית  ה

    .תודרך פעול אתמחדש  העריךהצבא ל חובתטענו כי 
השלטון       למלחמה  בבמוסקחוגי  להתייחס  ממשיכים  ה 

כ מוגבל"אל  באוקראינה  צבאי   לטענתם,,  המבצע.  "מבצע 
ולהבטיח את שלומם של  רוסיה  של    נהנועד להגן על ביטחו 

של    לאורך  ממוקמיםההרוסיים    היישובים האוקראיני  צדו 
שרשרת  הגבול ואולם,  ביתר    נכיחה מ   ההאחרונ  המהלומות. 

פוטין   לחובתו   םומירשה  ההפסדים   רצףאת    שאת מאז    של 
תוקף    .המלחמה  פרוץ משנה  מקבלים   בהתחשבהדברים 

ה    ערכותהב ניצחוןאשר  קרמלין  של  מהיר    רוסי  חזו 
  .)תוך ימים או שבועות בלבד( באוקראינה

דברי ביקורת    נשמעיםהחלו    ,לראשונה מאז הפלישהכך,       
ברוסיהתומכי  מפידווקא   את    ,מהםרבים  .  ה  המפרסמים 

  החלו להביע חשש כבד   ,"טלגרם"  דרך אפליקצייתמסריהם  
מתקפת    עוצמתהמשך המבצע הרוסי ובנוגע ליעילות  בנוגע ל

  . הממשמשת ובאה הנגד האוקראינית

הבלוגראחד       הוא  פודוליאקה,  מהם  ערוץ    יורי  המפעיל 
  , לאחרונהכתב  פודוליאקה    .מיליון עוקבים   2.3  ובו  "טלגרם" 

בחזית    אםכי   ישתנה,המצב  לבטוח    לא  יפסיקו  "הרוסים 
זה הזמן להעניש את כל  ". "במשרד ההגנה ובממשלה כולה 

שאפשרו   מקסים    לתבוסותהמפקדים  כתב  לקרות",  הללו 
נוסף  פרומין, אוקראינה.  תושב  ו  בלוגר  מתח    פרומין מזרח 

על   באוקראינה  כךביקורת  רבים  לחימה  העדיפו    שבאירועי 
כמות    מאחור ותירו  הגם    הם.  הכוחות הרוסיים לברוח ללא קרב 

וציוד  משוריינים, טנקים, תחמושת  רכבים  ,  נשקכלי  של    אדירה
   .לחימה

גנאדי  מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית,        
ב נאם  לתקיפה  פרלמנטזיוגאנוב,    האוקראינית.   בתגובה 

  זיוגאנוב  :מנוגדות לתעמולה הרשמיתה  טענות   הציג   בדבריו
מבצע מ  ן חלק  אינ "באוקראינה    הפעולות הרוסיותכי  הדגיש  

מלא    גיוסצורך ב  קייםוכי "כמו בכל מלחמה    "מלחמהמאלא  
  . "העומדים לרשותנו  יםוהחומרי  יםהאנושי  יםשל כל המשאב
תמיכה  , לאוכלוסיית רוסיה  בקרבמלא    צבאי  הוא קרא לגיוס

צבא הרוסי  הניצחון  ל לפעול  פוטין ו   שמוביל מלאה בפלישה  
   באוקראינה.

ו  נתקל   ,ובעיקר קריאתו לגיוס מלא  ,טענותיו של זיוגאנוב      
.  מלא  לגיוס  המתנגד ברובו  הרוסי,  ציבורה בקרב הרב  ביקורתב

רוסיה  מפיות  רשמי  הצהרות  רקע  עלזאת,     ן לפיה  ממשלת 
את   ישלח  לא  החיילי  הצבא  המיוחד  חובה  שירות  ל"מבצע 

  .  באוקראינה"
זיוג  צמאות הדם ותיו  קריאאת        בחריפות  עו  יקוה נוב  אשל 
מנהיג  על כך שבתמיהה  הצביעו  אלה    . פעילי שמאל רוסיםגם  

ערכית  תפיסה    אמץמסרב למימין ו  את פוטין  עוקף  יקומוניסט
האימפריאליזם  המלחמה  נגד שמאלית  ו   , לדבריהם  .ונגד 

זיוגאנוביתודריש מבטאים ביקורת    ,הנאום שנשאכמו    ,ו של 
ימינה פנייה  מבטאות    ן וה  , פוטיןמדיניות    ל ע  ימנית   חדה 

  המפלגה הקומוניסטית הרוסית.של  בעמדותיה

  עידן סלוצקר  
  

    הרג מחאות באיראן בעקבות
 "משמרות הצניעות"בידי  צעירה

הצעירה  על הרג במחאה  המוניות התקיימו הפגנותבאיראן     
.  "הצניעות משמרות  "ידי  ב,  22בת    ,אמיני  אסהמהכורדית  

חשפה את  לאחר ש  אנשי המיליציה הרגו את אמיני, לטענתם,
ו הבכך  שערה  בחוקי  אזרחים    .אסלאםפגעה  ערכו  בתגובה, 

  . איראןרחבי  ערים ב  המכב  רבות משתתפיםתהלוכות מחאה  
לפזר   במטרהגז מדמיע  רימוני  המשטרה ירתה   על פי דיווחים

  אלפים הפגנה בעיר סנאנדג' שבמערב הכורדי, שם התאספו  
 .אמיני הריגתהוקיע את כדי ל

הפגנה בעיר סאקז, מקום הולדתה של אמיני,  מבסרטונים      
את תמונתו של המנהיג העליון    קורעים  מפגינים  נראים מאות

  .באיראן חמינאי
סטודנטים     שמאל,  ארגוני  איגודי  קומוניסטים,  תנועות   ,

אדם   זכויות  וארגוני  לחוק  עובדים  מחוץ  פרסמו  הפועלים 
  ו פרסמ)  17.9(   השבועעצרות מחאה במדינה.  קיום  קריאות ל

מפלגות המתנגדות למשטר הצהרה משותפת המתארת  שמונה  
קואליציית    .המשטר"  של   סופו   תחילת "כ   אמיני   גהר  את

את הביעה  רחבי  ב  שהתקיימובהפגנות    התמיכת  המפלגות 
קבוצות אופוזיציה  של    את תמיכתןמפלגות ביקשו  האיראן.  
במטרה לגייס גם את    מחאהקול    להרים  והפצירו בהן  ,בחו"ל

  .למאבק קהילה הבינלאומיתה
  

 ריקה הלוי
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 בתיאטרון יפו (צילום: רדי רובינשטיין)   "על הסף"  תמונה מתוך קריאה ראשונה של המחזה

': מחזה  על הסף'

 חדש של מוטי לרנר
       

"ההודאה", פרי  תיאטרון יפו המחזה בלפני שש שנים עלה       
  בבימויו של   ,ו של המחזאי והתסריטאי הוותיק מוטי לרנרעט

ה ובכיכובו של עודד קוטלר.    לראשונה   עלה  מחזהסיני פתר 
שביצעו חיילי חטיבת    סק בטבחווע  ,בתיאטר ג'יי בוושינגטון

בהתושבי  ב  אלכסנדרוני  טנטורה  הערבי  מלחמת  מהלך  כפר 
של    סרטו  בעקבות הקרנת  לכותרותלאחרונה שב הנושא    .1948

שוורץ  אלון  בחודש    "טנטורה"   הבמאי  דוקאביב  בפסטיבל 
  ).29.5(ר' "זו הדרך",  מאי האחרון

  . מונודרמה  בפסטיבל תיאטרונטו ביפולרנר  העלה   2019-ב    
על    טווח תותחי סוללה הורה לקצין תותחנים שעמד    במרכזה 

, ובכך  ")איתןצוק  ("  2014המלחמה בעזה  אזרחי רפיח בעת  
לחייליו  לדין    גרם  חוקית    בגיןלעמוד  בלתי  לפקודה  ציות 

 .בעליל
"  חדש "על הסףהמחזה  העתה שב לרנר לתיאטרון יפו עם      
גלרון  ב הדר  שפירא  ותשתתפובהבימוי  ודן  חזקיה    . יצחק 

ל המחזה החזרות  הקרוב  יחלו   הצגת  ובאוקטובר    תו בכור, 
    באמצע דצמבר.  עלותלצפויה 

משפחתיתעל  "     דרמה  הוא  המתמקדת    ,פוליטית-הסף" 
מיד לאחר מות אם  ומתרחשת  ),  42לבנו (   ) 78ביחסים בין אב ( 
האב חזקיה)   המשפחה.  ספרים,    (יצחק  הוצאת  בעלי  הוא 

המנוחה  בעריכתאנתולוגיה    פרסםל  המתכנן     . אשתו 
קצרים  מאגדת  האנתולוגיה   חיילים  שסיפורים  כתבו 

איתן".    לחמתבמ  השתתפוש שפירא)"צוק  (דן  הבן  ,  אולם 
הנפש   לחשבון  עמוקה  התנגדות  חש  ההוצאה,  את  המנהל 

להוציא ומסרב  מציעה,  שהאנתולוגיה  והקולקטיבי    ה האישי 
  לאור.  

  קשה את מערכת היחסים ה  ף המחזהחושדרך קונפליקט זה,       
  .כקצין בכיר בצבא  שניה  בזמן ששירת  ן האב לבנובי  רהששר

רעיוני ומוסרי, המתמקד    ,דורי-עימות בין  ויכוחים מציגיםוה
כנקודת מפגש  של הספרות בחיינו ובתפקידה הקריטי    מקומהב

הספרות  אשר  : "כבמחזה  חברה. כפי שאומר האבלפרט  ה  בין
לרנר    שוקעת, הכל שוקע אחריה".  זה המחזה האישי  לדברי 

    עד כה.   חיברביותר ש
עצמאית       הפקה  היא  בקרוב צפויה  הההצגה    לעלות 

יפו.   מנת בתיאטרון  וצוות  המחזאי    זקוקים,  הלהעלות  על 
    כרטיסים מוזלים  ההפקה לסיוע כספי מהקהל. ניתן לרכוש

  
. האתר ידידותי  "הדסטארט"  מימון ההמונים  אתר  מראש דרך

 .  למשתמש  דומא

  נמרוד עובד
  :להצגה םרכישת הכרטיסיקישור ל

https://headstart.co.il/project/69341  
  

  

  מאות אנשי קולנוע 
 ישראלים נגד הכיבוש

  לשעבר   מועמדיםה  בהם  ישראלים,  קולנוע  אנשי  מאות    
  על   לאחרונה   חתמו   ,דוידי  גיא ו  פולמן   ארי  האוסקר  פרסל

  קולנוע   "קרן   עם  פעולה  לשתף  יסרבו   לפיו  פומבי  מכתב
    . בשטחים הפועלת "שומרון 

  בשומרון",   הקולנוע  "פסטיבל  מארגני  קראו  יולי  בחודש    
  בגדה   הכבושים  שטחיםב  השנתי  אופיר  פרס  טקס  את  גם  קייםל

  נכחו ו  ,התרבות  משרד  בתמיכת  התקיים  פסטיבלה  המערבית.
  קרן   ראשי  הקולנוע,  מועצת  ראשי  טרופר,  חילי  התרבות  שר  בו

 התסריטאים.  איגוד חבריו  לקולנוע רבינוביץ'
  גם   כמו   פסטיבל,ה  מאחורי "  :מסרו  המכתב  על  מיםו החת    

  אלא   התרבות  אהבת  עומדת  לא  ,'שומרון  קולנוע  קרן'  מאחורי
  בין   ההבחנה  ואת  הירוק  הקו  את  למחוק  שמטרתה  פוליטיקה,

  פוליטית   קרן  שבראש  לפיכך,  מפתיע  לא  לאזרחי.  צבאי  משטר
  שומרון,   האזורית   המועצה  דוברת  אלוש,  אסתר  עומדים  והז

  והפסטיבל   הקרן   שומרון.   האזורית  המועצה  יו"ר  דגן,   ויוסי
  בהלבנת   פעיל  חלק  לקחת  ישראלים  יוצרים  מזמינים  למעשה
  . "ופרסים תמיכה תמורת הכיבוש

  בדבר   מסרים  לדקלם   מרבה  שומרון  קרן"  :במכתב  נאמר  עוד    
  זוהי   .'מודרים  לקולות   ביטוי  מתן'ו  'הישראלית  היצירה   גיוון'

  הם   בפועל   .מתוכן  ריקים   הדברים  אולם   ,לכאורה  ראויה  מטרה
  בזכויות   ויומיומית   חמורה  ופגיעה  שיטתית   אלימות   סוויםמ

  ממנגנון   חלק  היא   -  פלורליסטית   קרן   איננה   שומרון   קרן   אדם.
  של   דמותה   עיצוב  על   אחריות  קולנוע  ליוצרי   האפרטהייד.

  עלינו   וסיפוח,  כיבוש  של  במציאות  חיים.  הם  בה  החברה
   ."חלק  לקחת  ולא אדום קו  למתוח

  לא  - שומרון קרן עם פעולה נשתף  לא"  :הצהירו החתומים    
  בעשייה   ולא  בלקטורה   לא   בחממות,  לא   בעתיד.   ולא  בהווה

  הנתון   זוריבא  אופיר  פרס  טקס  את  לקיים נסכים  לא   קולנועית.
    ."צבאי למשטר

  לרשימת החותמים המלאה: 
www.filmmakersagainstoccupation.com 



      במאבק

  
 

  

 ביצעו  בספטמבר,  12-ל  באוגוסט  30-התוך שבועיים, בין      
הישראליים  הכיבוש  מ  כוחות  פחות  חיפוש    125-לא  מבצעי 

המערבית  יםומעצר הגדה  שבע  מהלכם ב  .ברחבי   הנהרגו 
  בגירים   240-ילדים ו  37  ,נפצעו  320  .בהם ילד אחד  ,פלסטינים

האו"ם תקופתי שפרסם השבוע משרד  דו"ח   מעלהכך  נעצרו.  
    ים. הכבוש םייהפלסטינים  לעניינים הומניטאריים בשטח

שהפגינו    נפצעופלסטינים    121      התנחלובעת    יות נגד 
כפר  לבית דג׳ן (שניהם בנפת שכם) ו ל,  ביתאל  שהוקמו בסמוך 

ליד   נפגעו  נוספים  פלסטינים  חמישה  קלקיליה).  (נפת  קדום 
ירושלים),   (נפת  אל־ג׳יב  הפגנת ב  שהשתתפו   בעתמחסום 

א־נבי   בכפר  המתקיימות  השבועיות  ההפגנות  עם  סולידריות 
  סמואל.  

אדם    112      נפצעו  בני  נפרדותנוספים  תקריות  בא־  : בחמש 
(נפת חברון),   לחם),  בתוואני  (נפת בית  (נפת  בכיסאן  סנג׳יל 
ובעיר שכם תקפו  חמשת  בכל    . רמאללה)  מתנחלים  המקרים 

  במקרה אחד   ם.פלסטיניתושבים  מלווים בכוחות ישראליים  ה
    . וביצעו בו פרעות  ליישוב פלסטיניהתוקפים נכנסו 

רימוני הלם,  ירו   הכיבושם, כוחות  ילדברי מקורות פלסטיני     
גז   וקליעי רימוני  מצופה  מדמיע  תושבים    מתכת  לעבר  גומי 
בני אדם נפצעו בחילופי    16אבנים.    לעברם   שיידו פלסטינים  

  61 .ת יושביולשם עניש ת ביתאש שפרצו בג׳נין במהלך הריס
 ונפגע  45  . מתוכם בצעים צבאייםהלך מפלסטינים נפצעו במ

(נפת    כפר רוג׳ייבעל השכוחות ישראליים ערכו פשיטה    בעת
     .בו הטילו מצור על מבנה מגוריםושכם) 

דיווחים       פי  ירו על  כתף  החיילים  לפגוע    טילי  במטרה 
שהנצורים הסגירו  לאחר  .  חילופי יריעמם  ניהלו  אשר    בנצורים,

גז מדמיע ותחמושת חיה    החיילים  ירו   את עצמם לידי הצבא,
שיידו תושבים    לעבר לפי  .  במקום  אבנים  לעברם  פלסטינים 
מ  נתוני  הפלסטינים    320  תוך האו"ם,  נפגעו    25  – הפצועים 

  תחמושת חיה. ירי מ
בירושלים    פלסטינים  מבנים  44  הרסוכיבוש  ה כוחות       

ובשטח  המערבית.    יהמזרחית  הגדה  של  מכך  "סי"  כתוצאה 
  דיווחים   ., בהם עשרה ילדים, ללא קורת גגפלסטינים  29נותרו  

כתוצאה    בני אדם נפגעה  140מחייתם של כ־  עלו כינוספים ה
  . מההרס

ללא    נהרסומבנים    19  ."סי"  י בשטח   נהרסו  מהמבנים  35כ־     
אפשר באופן  והתראה,   להתנגד  ל   שלא  להיערך  בעליהם  או 

"מראש.    תםלהריס האו"ם  גידול  לדברי  מייצג  זה  נתון 
מאז    לעומת הממוצע הדו־שבועי  ההריסותמשמעותי במספר  

  .  )ארבע(תחילת השנה  
ישראליים אימונים צבאיים הכוחות  ניהלו הבמשך יומיים      

מסאפר יטא  איזור  פלסטיניות ב  צאן  קהילות רועי  13- ל  בסמוך
השטח הוגדר על ידי הרשויות הישראליות  שבדרום הר חברון.  

  פלסטיניםהתושבים ההגבילו את גישתם של  הן  "שטח אש" ו
בו בסיסיים  המתגוררים  האימונים    .לשירותים  כן,  על  יתר 

של    ולחייהם   לבטיחותם  תמתמד   סכנה   מהווים הצבאיים  
  . התושבים

 

  תע"ל-חד"ש
  אסיפת בחירות בהשתתפות 

  סלימאן - ח"כ עאידה תומא
  , ת"א31, "קיוסקו", פרנקל 19:30בשעה  22.9יום חמישי, 

  

  מועדון הגדה השמאלית
  א "ת, 07 העם אחד

  'אז ג הופעת שתי

  קורה טריו 
  20:30, בשעה 21.9ביום רביעי, 

  עכו"ם סאו ושמיל 
  20:30, בשעה 28.9ביום רביעי, 

 -----------------------------------------------------  

  הקרנת הסרט 

  איבדתי את הגוף שלי""
  כתוביות בעברית) ;צרפתית דקות ( 97,  2019, צרפת

  20:30, בשעה  24.9מוצ"ש , 
  

 

  חבר מרואן משרקי ובני משפחתו ל

 על מות האם  תכם באבלכם הכבדא

 נדא פהיד משרקי (בלאן) 
 מק"י נצרת של מחוז 

 

  אבלים וכואבים  

 על מותו של חברנו הוותיק 

 סלאח מסרי (אבו סעיד)
  לוחם צדק ונאמן לדרך

 חד"ש סניף יפו 

  השבוע באתר "זו הדרך"
ימים, חד"ש    10הרוג רביעי באתרי הבנייה תוך   

כלפי   נמשכת האלימות  בל"ד,  מתנגדת לפסילת 

המפגינים נגד הימין בגשרים ברחבי הארץ, מתנחלים תקפו  

המוניות   מחאות  נעצרו,  והמותקפים  פלסטינים  חקלאים 

  באינדונזיה נגד יוקר המחיה ועוד... 

zoha.org.il   

   zohaderekh@gmail.com         ,03-6293944טל'     , 6126102, ת"א 26205ת"ד 

 maki.org.il    info@maki.org.il:    מק"י          zoha.org.il זו הדרך  אתר
  


