
  
  

מלחמה באיראן תהיה אסון לאזרחי ישראל ולכל עמי האזור
  

המפלגה הקומוניסטית  של הפוליטית שכההל    
 מלחמה של האיומה מהסכנה מזהירה )י"מק(הישראלית 

  .איראן את ףולתק ברק ונתניהותכניות  עקב, חדשה אזורית
 עמי ואת בישראל העם את המוביל ברק- נתניהוממשלת     

. ובחומרתה בסכנותיה תקדים-חסרת הלמלחמ האזור
 בעבר, בישראל השונות הביטחון מערכות ראשי אפילו

 עלולה איראן נגד יזומה מלחמה כי בגלוי מזהירים, ובהווה
 הביקורת ולמרות, זאת למרות. ישראל על אסון להמיט

, בעולם בולטים ומנהיגים הקהל דעת מצד וההתנגדות
 ועלולים מסוכנות תכניות לקדם ממשיכים וברק נתניהו
  .איומה חורבן במלחמת כולו האזור את לסבך

 שיא כל שוברים וברק נתניהו כי בדאגה קובעים אנחנו    
 חיי את מפקירים הם וכי ,ביטחוניתו מדינית בהרפתקנות

 חמור. נורא הרסל, וערבים יהודים, בישראל האזרחים
 – ישראל תושבי של בסבלם המתוכנן השימוש במיוחד

 לגרור כדי – הישראלית למתקפה הצפויה גובההת נוכח
  . נוספות ומעצמות כוחות למלחמה

 מנת על נעשה הזו המסוכנת הדמים הרפתקת קידום    
 סדר בראש פלסטיני-הישראלי שלום שאלת מהצבת לחמוק

 לצדק מהדרישות לחמוק כדי וגם ,ובאזור בישראל היום
 יום סדרב חלפתםה תוך, ישראלב חברתי ולתקציב חברתי
, להשפיע נתניהו של ניסיונו גם מדאיג. מלחמתי-לאומני

  .ב"הבאר הבחירות על, המלחמה תכניות באמצעות
 ועדיין, חיוני. גורל גזירת נהאי אבל – איומה הסכנה    

בשעה גורלית זו אנחנו . המלחמה את למנוע, ניתן

 , פוליטייםלאישים ,קוראים למפלגות האופוזיציה

לתנועות ולכוחות , תקשורתאקדמיה ו, לאנשי רוח
ואפילו לגורמים שפויים בתוך , בחברה הישראלית

 .לפעול יחד נגד יוזמת המלחמה, הממסד השלטוני
ציבורית ו קוראים להתגייסות רחבה לפעולה נא

        ....נגד המלחמה
 י"בנק, המפלגה מוסדות לכל קוראת הפוליטית הלשכה    
 סוגיית את להציב, ואוהדיה המפלגה חברי לכל, ש"וחד

  .יומנו סדר בראש האזורית המלחמה נגד המאבק
 להשמיע החברתית המחאה פעילי לכל קוראים אנחנו    

  לכל שמעבר ההבנה בסיס על, המלחמה נגד ברור קול

  
 לשינוי במאבק קשות תיפגע אזורית מלחמה, האחרים נזקיה 

 חברתי וצדק אזורית מלחמה. בישראל חברתי ולצדק חברתי
  .יחד תקייםלה יכולים לא
 המתקדמים והכוחות השמאל כוחות לכל קוראים אנחנו    

 וליזום ,התנגדות שלחזק  קול להשמיע ובעולם באזור
 ממשלות ואת הקהל דעת את לגייס כדי מחאה פעולות
  .וברק נתניהו של המלחמה יוזמת נגד העולם

 לא, ישראל אזרחי של גם ובכללם, האזור עמי של עתידם    
  יובטחדהעתי. ובתוקפנות איומות השמדה ותבמלחמיובטח 

 ויציב כולל לשלום במהלך –בדיוק  ההפוך בכיוון בהליכה
 יוזמת בסיס על פלסטיני- ישראלי שלום במרכזוש   ,ת"הבמז

  . ם"האו והחלטות הערבית השלום
 של כולל הסדרב רק אלא ,מלחמותנשק גרעיני לא יחוסל ב    

 ומנשק, בפרט עיניגר מנשק כולו התיכון המזרח פירוז
 דורשיםשבים ו ואנ, זה בהקשר. בכלל המונית להשמדה

  .הגרעיני הנשק הפצת-לאי האמנה על לחתום המשלהממ
  
  

  !נעצור את המלחמה ,למען החיים, למען העתיד
        
        

        
        

  ש "חדי ו"מק

  נוכח התלהמות נתניהו וברק

  

  ערבית- יהודיתהפגנה 
  נגד איומי המלחמה נגד איראן

  שי מנשק אטומית חופ"למען מזה
  

  אביב-תל, בכיכר הבימה, 19:00, 11.8, מוצאי שבת

  il.org.maki@info :לפרטים

  2012 באוגוסט 8, 32   גיליון 
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
  מהישגי המחאה החברתית

למחאה החברתית ': חושף, דוד מידן, שליחו של נתניהו"
  ".'היה חלק בהחלטה על שחרור גלעד שליט

  )24.7, "הארץ"הכותרת הראשית של עיתון (
  
  

  
  

  ית בעל כורחהנשמאל

אני עומדת במשמעת הסיעתית על אף שהמפלגה הזאת "
  ."ש"חדנראית כמו 

  )24.7', רשת ב, קדימהסיעת  ,' יוליה שמאלוב ברקוביץכ"ח (

  
  ...אימרה אמריקאית

  ."אין ארוחות חינםבכלכלה "
  )24.7, "גלובס", מ בנימין נתניהו"רה(

        
  ואימרה ישראלית... 

        ".'צעדים לא כיפיים': שטייניץ לפני אישור הגזירות"
 )Ynet ,30.7הכותרת הראשית באתר (

  
  פתי המאמין

מעמד , המשפחות בישראל, דים שנעשהגם לאחר הצע"
  ".הביניים והשכבות החלשות יישארו עם יותר כסף בכיס

  )27.7, "ישראל היום", מ בנימין נתניהו"רה(

  
   מבקש לגלות אחריותשר האוצר

ת לגלות אחריות לאומית בנושאים ר מהתקשומבקשאני "
  "הכלכליים בדיוק כפי שהיא מגלה כלפי הנושאים ביטחוניים

  )29.7, צ"גל, וצר יובל שטייניץשר הא(

        
  ?למי ניתנה הנבואה

הגזירות הנוכחיות לא כל כך נוראות לעומת מה שעלולות "
  ."2013להיות בתקציב 

  )Ynet ,30.7, ר ועדת הכספים"יו ,כ משה גפני"ח(

  
  חפש את האישה

הבית הוא המקום הטבעי להוציא לפועל את נטייתה "
רוב הנשים הוא השטח הטבעי של . שהיהמיוחדת של הא

בתוך הבית . ולא המרחב של הפעילות החברתית, הבית
רת החיים הסובבת סביב חשבונות עפנימה לא רוגשת ס

 ולא שורה התחרות ,הרבים שביקשו להם בני האדם
שה יבתוך הבית פנימה יכולה הא. המאפיינת את חיי השוק

  ". תםולחיות את חיה באמית
  )30.7, "הארץ", נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו(

  

  מכתבים למערכת
  

  פסיכיאטרייםזכויות גם במתקנים ה
אודות החוק החשוב על ) 16.5" (זו הדרך"קראתי ב    

המבטיח תנאי כליאה , )ש"חד(שחוקק חבר הכנסת דב חנין 
  . לאסירים המנהליים הפלסטינים–לרבות , הולמים לאסירים

אשר , ים נשכח"אסירים"    ברצוני להסב את תשומת הלב ל
 המאושפזים –והם , איש אינו דואג להבטיח את זכויותיהם

מצבם . הפסיכיאטריים במחלקות הסגורות בבתי החולים
  .בכפייה הוא הנורא מכלאושפזו  אלה מהם שוגורל, נורא

    מאחורי דלתות הנעולות בנעילה חשמלית יכול להתרחש 
כדי , עדי ראייה פוחדים להעיד. ואיש לא ידע על כך, כל דבר

   .שמא יתויגו חברתית, שלא יקושרו למערכת הפסיכיאטרית
גם , מקרים של מניעת טיפול רפואייש אלו     במתקנים 

-שעבד בבית, זכור מקרהו של סמיון חיוט. חולים קשיםמ
 ונשפט רק לאחר שנים, "אברבנאל"החולים הפסיכיאטרי 

 סוג הנורמותזו דוגמא ל.  בחוליםשל התעללות ארוכות
  .ות במתקנים הפסיכיאטרייםהשורר

כאשר ביקרתי חברה ,     אעיר כי נעשיתי מודעת לבעיה זו
היא התלוננה על . מסוג זהחוקי במתקן -אושפזה באופן לאש

גם , אם כך, דרושה. אך לא זכתה למענה, רשלנות רפואית
קה המגנה על זכויותיהם של המאושפזים במחלקות חקי

  .יאטרייםהחולים הפסיכ-בתיבהסגורות 
  רמת גן, )השם המלא שמור במערכת( 'א

  

  מיט נתניהו וביבי רומני
  

  יוסי סגולמאת 
  

ערכי הליכוד . אין ספק שרומני ונתניהו תומכים זה בזה    
ב דומים בצורה " בארהוערכי המפלגה הרפובליקנית

יש משניהם לא ניסה להסתיר א .יםהמזכירה תאומים זה
    .ב" ארההמועמד לנשיאותשל בארץ זו בעת ביקורו עובדה 

אגף השמרני של הרפובליקנים מוצא שפה משותפת עם ה
שלצערנו ,  ואזרחאדםות נשים ושוללי זכוידירי מאותם 

  . הולכים ומתרבים פה בארץ
הצהרותיו של רומני נעמו לאוזניים  כי ,    בניגוד לטענה

ב נעם "הרי שנאומו בארץ של המתמודד מארה, הישראליות
 היה דורש ממנה ידיד אמת של ישראל. מין בלבדיה לאוזני

  תוך סיום הכיבוש,לקו הירוק,  המקורייםיהלחזור לגבולות
המועצות ודרש גם נשיא -כך דרשה ברית. של השטחים

-בעקבות מלחמת סיני ב ,מסיבותיו שלו, ראאייזנהאוב "ארה
ונסון לא גילה אותה 'גהנשיא האמריקאי חבל ש. 1956

  .1967- ב ששת הימיםנחישות לאחר מלחמת
והילל את התרבות ,  בנאומו    רומני התבטא בהתנשאות

איש . השוואה לתרבות של הארצות השכנותהיהודית ב
לא . מתומכי הממשלה הנוכחית לא השמיע קול מחאה על כך
עמים ברור כיצד נתניהו ותומכיו רוצים לחיות בשלום עם ה

  . מהםתרים יוטובאם הם ממשיכים לחשוב שהם , שסביבנו
הרגע בו יתווסף כוכב נוסף חולם על ייתכן כי נתניהו     

כדי לציין את התבטלותה הסופית של , ב"לדגלה של ארה
עדיף לחלום על היום , במקום זאת. ישראל כמדינה עצמאית

אבל , לירושליםסוף -בישראל תעבור סוףב "ת ארהבו שגרירו
הצד שגרירות של של העיר ם בצד המערבי וק שתלאחררק 
 . שלום צודק ושוויון מלאווישרר, עירה רחי שלהמז



  

 3 /כיבוש
 

  

  משלמיםאת מחיר ההתנחלויות אנחנו 
  

  ?ולאן זורמים תקציבי עתק, הממשלה מטילה גזירות כלכליות
  

, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, "אין ארוחות חינם    "
מדוע , בזמן שהוא ושר האוצר יובל שטייניץ ניסו להסביר

מוטלת חבילה של גזירות כלכליות קשות על רוב הציבור 
יש , כי גם בתקופה של קיצוצים ומיסים, בראך מסת. בישראל

  .מי שזוכים למדיניות של העדפה ממשלתית
 כי בשנת ,עולה" שלום עכשיו"תחקיר שערכה תנועת מ    

לא כולל תקציבי ( העבירה הממשלה להתנחלויות 2010
מתוך ,  מיליון שקל600-סכום של כ)  החינוך והפניםימשרד
משלה לרשויות  מיליארד שקלים שהעבירה המ7.4כלל 

 מההשתתפות 8%-מדובר בכ. מקומיות ברחבי הארץ
 ייםל כפ–כלומר , הממשלתית בתקציב הרשויות המקומיות

העומד (כלל אוכלוסיית המדינה בשל ההתנחלויות ממשקלן 
  ).4%על 

  
  

  
  ".שלום עכשיו"לפי . השתתפות המדינה בתקציב הרשויות המקומיות

  

ינוך משקיע יותר בבתי כי משרד הח,     עוד העלה התחקיר
מאשר במערכת , ספר ובגני ילדים הנמצאים בהתנחלויות

מנתוני הלשכה המרכזית . החינוך ביישובים בתוך ישראל
כי סך ההשתתפות ,  עולה2010משנת ) ס"למ(לסטטיסטיקה 

,  שקל לתלמיד בהתנחלות8,034של משרד החינוך עומד על 
  . שקל לתלמיד בתוך ישראל4,915לעומת 

בזמן שאזרחי ישראל סובלים מגזרות כלכליות נרחבות "    
 ,חלשותמו הביניים והשכבות השכבותהמענישות את 

מוזרמים סכומי עתק להתנחלויות ללא כל בקרה וללא פיקוח 
נכתב בדברי ההסבר להצעת חוק שהגישה סיעת , "אמיתי

הדורשת כי כל העברת תקציבים אל מחוץ , ש בכנסת"חד
  .תזדקק לאישור הכנסת, ם של המדינהלגבולותיה הריבוניי

שאם בודקים כיצד מתחלקים תקציבי ,  עוד    יש לציין
מגלים כי , המדינה המופנים ליישובים בתוך ישראל עצמה

ם ייישובים ערבי. שוויונית-בצורה לאגם הם אלה מתחלקים 

ויישובי פריפריה זוכים להשקעה תקציבית נמוכה יותר 
 מהממוצע ובים אלה גבוהיםהאבטלה בייששיעורי . לנפש

  . נמוך מהממוצע–ושיעור הזכאות לתעודת בגרות , הארצי
המשקיעה בחברה במקום , מדיניות של שלום,     לכן

אך . בכיוון הנכוןחשוב ביותר היא צעד , בהתנחלויות
מדיניות זו חייבת להיות כרוכה במדיניות של שוויון זכויות 

, דינה לכלל אזרחי המרווחה ובריאות, המבטיחה חינוך, מלא
  . ללא אפליה לאומית או עדתית

  

   עקרון יסוד–מאבק באימפריאליזם 
  

, י"המושב השני של הוועד המרכזי של מק    במרכז דיוני 
, התיכון- במזרחעמדה הטלטלה,  ביולי19-שהתכנס בחיפה ב

מעורבותם ההולכת וגוברת של המעצמות בעקבות 
 גורמים יהם שלהכרזותו, האימפריאליסטיות בנעשה בסוריה

  . לתקוף את איראןהכוונהרשמיים בישראל בדבר 
אשר , ח פוליטי"הגיש דו, מוחמד נפאע, י"ל מק"    מזכ

התוקף במילים קשות את , אושר בידי הוועד המרכזי
? היכן המזימה: יש השואלים. "ההתערבות הזרה בסוריה

למרות שהבוחשים בקלחת , זאת? היכן ההתערבות הזרה
כי הם מספקים , באמצעות התקשורת, ת מודים בעצמםהסורי

  ".ומאמנים את המיליציות, תמיכה כספית נדיבה, חימוש רב
    יצוין כי דברי נפאע נאמרו עוד בטרם נחשף בשבוע שעבר 

המתיר , חתם על צו סודי, ק אובמהרב, ב"כי נשיא ארה) 2.8(
, לסייע למורדים בסוריה) CIA(לסוכנות הביון המרכזית 

רבות שיתוף פעולה אמריקני בהקמת מרכז פיקוד של ל
כדי "וסיוע באמצעי בקרה ותקשורת , המורדים בטורקיה

. של הקבוצות החמושות" לשפר את התיאום והיעילות
ואישור , "רויטרס"סוכנות הידיעות דברים אלו פורסמו בידי 

הצו אינו , לפי הדיווחים. לכך ניתן מגורמים בממשלרשמי 
 הממשל האמריקאי הורהני כמה חודשים וכבר לפ, חדש

  .לסייע למורדים במלחמתם נגד נשיא סוריה
, כאשר ביקרנו את המשטר הסורי, בעבר הלא רחוק    "

. הכוחות הלאומנים והאיסלאמיים ברחוב הערבי היללו אותו
 נמצאים על הכוונת של יםכאשר המדינה והעם הסורי, היום

רועים שבאויבי הם מיישרים קו עם הג, האימפריאליזם
הוא גינה את עמדתם הצבועה של מי . אמר נפאע, "העמים

פשעים אך מתעלמים מה, שרוממות הדמוקרטיה בגרונותיהם
, באפגניסטן ובלוב הכבושות, בעיראקב "שמבצעת ארה

  .ומהדיכוי הישראלי בשטחים הפלסטיניים הכבושים
השאלה המהותית כיום בסוריה היא כי ,  הדגיש    נפאע
התערבות זו מנסה להכניע את .  בהתערבות הזרההמאבק

כשם שהיא מנסה לערער את כל מי שעומד , סוריה ואת עמה
  .כאבן נגף בדרך לסדר האזורי המשרת את האימפריאליזם

 המלחמה תחרחרפעילותה מל עביקורת     בישיבה נמתחה 
    . מדינות נוספות באזורכלפי של ממשלת נתניהו כלפי איראן ו

, שיבותה של תנועת המחאה החברתיתחציין את     נפאע 
. ם ממנהיצעדים מסוימים שנוקטים חלקעל ביקורת במותחו 

אחת ממשימותינו החשובות הוא לסייע לתת למחאה אופי "
  . נפאעאמר, "פוליטי יותר והמוני יותר
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  צפייה פמיניסטית באולימפיאדה
  

  דוה ישכרחמאת 
        

סטורי - רושמת פרק היא2012אולימפיאדת לונדון     
כאשר לראשונה בתולדות , בתולדות הספורט ההישגי

משתתפות בכל מקצועות נשים  ,האולימפייםהמשחקים 
) 1996(ה טנאולימפיאדת אטלבבעוד . כולל אגרוף, הספורט

, רים בלבד המורכבות מגבעשרים ושש נבחרותהשתתפו 
הרי ,   ירד מספרן לשלוש)2008(ין 'בייגאולימפיאדת וב
  .מבחינת ייצוג נשיםרשם שיא נבאולימפיאדה הנוכחית ש

מדינות אפילו ו, נשים מהוות רוב במשלחת האמריקאית    
אמירות , מסורתיות כממלכת ערב הסעודית-אליותפטריארכ

 ,וועד האולימפי הניי נכנעו ללחציורבקטאר וסולטנות 
  . פשרו לנשים ספורות להשתתף כנציגותיהן במשחקיםיוא
יתה יו האלעצם הופעתן של ספורטאיות במשלחות     

הוועד .  עד שהקלו עליהן בתנאי הקבלה,חשובה כל כך
כדי להוכיח שהממסד , האולימפי נקט במאמצים אלו

  . הספורטיבי העולמי מתייחס באפס סובלנות לאפליית נשים
שרוב חייה עברו , 17בת ,  שרה עטרהאצנית הסעודית    

אמרה שהיא מקווה שנשים צעירות , עליה בארצות הברית
, דבריה צונזרו בסעודיה. בארצה יראו בה מודל לחיקוי

 ,כנראה מתוך חשש שנשים שיאזינו לה עוד יקומו במחאה
 צופותהשאלה אם נשים סעודיות . ויתבעו את זכות ההצבעה

ואם המסר השוויוני הזה ,  האולימפיאדהבכלל בשידורי
נשארה , מדכאים נשיםהמסוגל להשפיע במשהו על משטרים 

  . מחוץ לשיח האולימפי המלאכותי הזה
מיליארד בני אדם ברחבי , את אומרת לעצמך, ובכל זאת    

ובהזדמנות זו ילמדו דבר או , אלובמשחקים  צופיםהעולם 
 אז מה הבעיה .שה בספורט ובחברהישניים על מעמד הא

  ? ולמה לקלקל את החגיגה
  

  טפורסנשים בהיסטוריה של 
דרך ארוכה מאוד עברו המשחקים האולימפיים     

בסוף , הברון פייר דה קוברטן,  מאז קבע מייסדם,המודרניים
יזם הנשי לא בנוי לשאת סוגים שהאורגנ", 19-המאה ה

פ סטריאוטיכבר מזמן נופץ ". ימים של זעזועים גופנייםמסו
למקצועות שלכאורה אינה מתאימה , שה החלשהיהא

ריצת מרתון או הרמת   כגון,התובעים סיבולת גבוהה
  .)! ללידהאך כן מתאימה(משקולות 

יסטית 'הסופרגהפעילה כפי שכתבה באותה העת ממש     
מה שתרם יותר מכל לשחרור , אנתוני. סוזן ב, הבריטית

 ,ל אופנייםתה הרכיבה עישה מכבלי הדעה הקדומה הייהא
  . ולא הספורט ההישגי

. ספורט נשים אינה אחידה    עמדתן של פמיניסטיות ביחס ל
שנות , במערבשל הפמיניזם הגל השני בשנים המעצבות של 

התמקד ,  של המאה הקודמת70-שנות ה עד אמצע 60-ה
 ,המאבק לשחרור מדיכוי סקסיסטי ולמען שוויון הזדמנויות

,  משפחה:טיים לחיי נשיםחומים שנראו רלוונתאותם הב
  .פריון, חינוך, בריאות, עבודה

שהיא כטריטוריה גברית  אליו התייחסו, עולם הספורט    
במאבק תפס מקום שולי , נשיםפחות משמעותית עבור 

התפתחות . 80-עד שנות ההיה המצב כך . הפמיניסטי לשוויון
יהה את הכוח זר שא, ליברלי-הניאו, הקפיטליזם המאוחר

, בשוק העבודה והן כצרכניות כשכירות הן ,הכלכלי של נשים

עוררו את , יחד עם התרחבותה של תעשיית הכושר הגופני
 שגם ,העניין הפמיניסטי במתרחש בזירות הספורט התחרותי

  . בהן התחולל אז שינוי עצום
כפי שהיו בתקופת , מעצמתי-    במקום זירה של מאבק בין

הפכו המשחקים האולימפיים ואליפויות  ,המלחמה הקרה
 בידי תאגידים עתירי הון נוהל המ,העולם לעסק קפיטליסטי

כי  , עומדים גברים המביניםבראש תאגידים אלו. ורבי עוצמה
לא ניתן עוד להמשיך ברטוריקה השוויונית מבלי לבצע אותה 

  . ולו באופן סמלי, בפועל
ימפי הבינלאומי הוועד האוליזם בשנים האחרונות , ואכן    

בהם משתתפות גם פעילות ,  נשים וספורטכנסים בנושא
שב הוועד האולימפי  .פמיניסטיות ממדינות מתפתחות

והצהיר על מחויבותו לשילובן של נשים בין מקבלי 
 מסתבר שהצהרות –אך גם בתחום הזה , ההחלטות בארגון

 מכלל חברי 20%-נשים מהוות פחות מ: לחוד ומציאות לחוד
  .ד האולימפי הבינלאומיהווע

  
  ? "הרוח האולימפית"מי נדחק הצידה למרות 

הפמיניזם הליברלי פועל לקידום שוויון מגדרי במערכות     
ת אלו ו של נשים במערכעצם השתלבותן כי הניחו ב,הקיימות
הנמצאות נשים . הניסיון מוכיח אחרת. חולל שינוייסייע ל

 מתאימות את עצמן ,יבים לערכי שוויוןארגונים שאינם מחוב
תוך , על חשבון חיי המשפחה שלהןעיתים ל, למודל הקיים

  .ויתור על עצמיותן ואימוץ דפוסי התנהגות גבריים
 מגולם בסיסמת , המודל שספורטאיות נדרשות לאמץ    

מה נשי ומה . חזק יותר, גבוה יותר, מהר יותר: האולימפיאדה
המשחקים האם מודל תחרותי שבו מגרש ? פמיניסטי בזה

כבוד ,  שבו המתחרים נלחמים על תואר,מזוהה עם שדה קרב
ר שא, תחרותית-נתינה ושותפות אנטיהולם תרבות של  ,וכסף

  ? עם תרבות שלום של נשים, יש לקוות, מזוהה
יתרה . בשלילהעל שאלה זו הפמיניזם הרדיקלי עונה     

הפמיניזם בזמננו מקבל את מציאותן של זהויות , מזאת
ודואג ,  החומקות מן ההגדרות המסורתיות הבינאריותמיניות

לייצוג מלא של מיעוטים מיניים במעגלי השיח והפעולה 
 ביולוגית-במשחקים האולימפיים בדיקת הזהות המינית. שלו

כגון  –ומיעוטים מיניים , חמורה לא פחות מבדיקת הסמים
לוותר על  נאלצים –ים ואינטרסקס /נדריות'טרסג

  . יםהשתתפותם במשחק
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  - באיראן זכויות עובדים

  מלחמהלא באמצעות 
  

, משטרת איראן שורה של מעצרים ערכה    לאחרונה 
עי של תעשיית האיגוד המקצובמסגרתם נכלאו מנהיגים מ

פעילים  .בשל פעילותם למען העובדיםהסוכר באיראן 
 ונתונים תחת לחץ , מהאיגוד סובלים מהטרדות משטרתיות

 חלק מהעצורים כלואים . העובדיםתארגנותפזר את הל
  .ונשללת מהם הזכות לטיפול רפואי, תקופות ממושכות

    האיגוד הבינלאומי של עובדי המזון והחקלאות יזם 
שחרר באופן הקוראת לממשלת איראן ל, החתמה על עצומה

ניתן . םידהטרלחדול מקצועיים ול-ילים האיגודמיידי את הפע
 www.tinyurl.com/iuf2012: לחתום בכתובת

, באיראן") טודה("מפלגת ההמונים     
מפלגתם של הקומוניסטים 

עתידה "מסבירה כי , האיראנים
מקצועית -של התנועה האיגוד

 נפרד ממאבקו של ובאיראן אינ
בניית . העם לחירות ולדמוקרטיה

 קשרים בין תנועת העובדים לבין
   זו -התנועה הכללית נגד הדיקטטורה 

אחת המשימות הדחופות של 
  ".מקצועיים-לים האיגודהפעי

    נוכח האופי הדכאני של 
לא רק , המשטר האיראני

כלפי איגודים מקצועיים 
אלא גם , ותנועות שמאל

יש , כלפי נשים ומיעוטים
הרואים בחיוב מתקפה 

ו מתקפה א, אמריקאית
 .אמריקאית-משולבת ישראלית

תסייע מתקפה נגד איראן סבורים כי המחזיקים בעמדה זו 
 דמוקרטיוודנות הדתית במשטר שוויוני יותר בהחלפת הר

  . זו אשליה מסוכנת .יותר
שהוקמה לאחר  כיצד ממשלת הבובות,  בעיראק    ראינו

החזירה את חוקי ,  בחסות הצבא האמריקאי הכובש,המלחמה
השריעה האסלאמיים ודרדרה את מצבן של הנשים 

עוד ראינו כיצד השלטונות החדשים לא בחלו . העיראקיות
, דתי ולאומי בין הקבוצות השונות, ומשול עדתי-רדבהפ

 להרג ,מציאות זו הובילה לאלימות. ועודדו הסתה ושנאה
   .ה של המדינה למספר מדינותואף לסכנת פירור, חפים מפשע

    מעצמות אימפריאליסטיות מעלות ומורידות משטרים כדי 
ולא מתוך תמיכה , להגן על אינטרסים כלכליים ופוליטיים

. ים דמוקרטיים או מתוך התנגדות לדיקטטורותבערכ
כלל לא היה איכפת לו המשטר , ב"מבחינתה של ארה

, האיראני היה ממשיך לפזר איגודים מקצועיים ולסקול נשים
 גישה לעתודות הנפט האדירותלה היה מאפשר שובתנאי 

 עדות לכך היא תמיכתה ארוכת השנים של .המצויות בשטחה
  .ודיה ובשאר נסיכויות המפרץב בבית המלוכה בסע"ארה

המתיר ,  וחופשידמוקרטילעם באיראן מגיע משטר     
לעם . ואינו מדכא עובדים או נשים, מחשבה עצמאית

, שוחרת שלוםדמוקרטית ו, בישראל מגיעה ממשלה אחרת
 כזו שהמלחמה היחידה שהיא מנהלת היא מלחמה בעוני

  .העדתי והמגדרי, השוויון הלאומי-ובאי

  
 לא תקדם כהוא זה את החזון של חיים טובים מלחמה    אך 

 .ולא ליתר עמי האזור, לא לעמים באיראן ובישראל, יותר
ב "נושאות המטוסים והטילים הבליסטיים של צבא ארה

יש לדחות אותם על . יביאו רק עוד אסונות למזרח התיכון
  . איננו זקוקים להם. הסף

ימשיך להיאבק למפנה יסודי באופייה של     השמאל באיראן 
כשם שהשמאל בישראל ימשיך להיאבק למען , מדינתו

  .וזו משימתנו, זו משימתם. שינויים כאלה בישראל עצמה
  

 ו"א
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 הסובלים מדיכוי ,גם מיעוטים אתניים, בדומה להם    
לקחת חלק במשלחות  אינם מוזמנים ,במדינותיהם

 הספורטאי והספורטאית ,ואם עד רגע הניצחון. הלאומיות
 שמצופה מהם ,לאומיים-נתפסים בדעתנו כמתמודדים על

רגע הניצחון הופך אותם לנציגי הרי ש, לשבור שיאים אישיים
אף , וחושף אותם כפטריוטים נרגשים עד דמעות, מדינותיהם

  . ם בארצות נכראם את הישגם האישי הם חייבים לספונסרי
יים מתאפשר כמה בני ובנות מיעוטים אתניים או לאומ    ל

 בשם המדינות המדכאות לקחת חלק במשחקים האולימפיים
כמה פלסטינים אזרחי ישראל מייחלים להכרה ? אותם

 להצדיע לדגל רק כדי שיצופה מהם, אולימפית בכישרונם
, סיכוי שלהם להשתלב בספורט ההישגימה ה? המדינה

  .  אם בכלל, קלוש? בו חלק כה חשובציוני תופס מרכיב השה
 אפשר לומר ,בהשאלה ממציאות מוכרת אחרת    

הציונים הנושאים בנטל המשחקים " פראיירים"שה
ל גיוס הערבים האולימפיים דווקא מוותרים בשמחה ע

הצורך להתמודד מובכך משחררים עצמם           ,והחרדים לנבחרות
  .אולוגיים על מגרשי הספורטיאידובנושאים לאומיים 

עולם הספורט הבינלאומי יכול מצדו להמשיך בהעמדת     
ולספק לנו אשליה , "בלי פוליטיקה בספורט"פנים ששמה 

המנותקת מבעיות השעה , ליתאשל הרמוניה אוניברס
  .ספורטיבית מעולם אחרהכואבות ומתקיימת תחת רוח 

בהתלהבות , להכאפח ולנפח בועות התקשורת אוהבת לט    
 ,מה מאכזב להיווכח. שאינה נופלת מזו של תאגידי הספורט

 לא ,יה במספר העיתונאיות ושדריות הספורטיחרף העלכי 
, חל כל שינוי מהותי בעיסוק התקשורתי בספורט הנשים

ספורט הנשים לובמיוחד ביחסה המזלזל של התקשורת 
כל מה שאינו קשור לעלייתן או לנפילתן של . הקבוצתי

 נשכח כסרח עודף של הדבר ,כוכבות ספורט בודדות בצמרת
  .  ספורט גברים–האמיתי 

הקמת מועצה בדבר , 2005שנת החלטת הממשלה מ    
 כוונה עשויה לבטא, ציבורית לקידום נערות ונשים בספורט
החשש הוא שבמצב . לשינוי מעמדו של ספורט הנשים בארץ

, פורט עד כהולנוכח התנהלות משרד התרבות והס, הנוכחי
תתמקד המועצה בטיפוח ספורט נשים הישגי ותחרותי 

  .  ולא לשם המטרה שלשמה הוקם,לתפארת הפטריוטיות
דווקא בתקופה של גזירות כלכליות , וזו תקוותי, ואולי    

 תשתמש המועצה באופן מושכל ,וקיצוץ בתקציבי המשרדים
 בספורטכדי לתמוך באופן ממשי והוגן בכספי המסים שלנו 

חופשי מתכתיבי תעשיית הספורט ה ,פלורליסטיעממי ונשים 
  .זה עולה פחות ושווה הרבה יותר. העולמית

  חדוה ישכר
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  נשיא חדש אך גל השביתות נמשך: מצרים
  

  אפרים דוידימאת 
  

 בחודשיים  מטלטל את מצריםגל חדש של שביתות    
 מוחמד מורסילאחר שאיש האחים המוסלמים , האחרונים

חרף חילופי השלטון , שביתות אלה פרצו. נבחר לנשיא
השביתות .  לנשיאותבעקבות הבחירות, שנערכו לאחרונה
שתוצאותיהן בוטלו ,  הבחירות לפרלמנטהתקיימו על רקע

  .המדינהידי החונטה הצבאית המנהלת בפועל את ב
המחאות ,  אשתקד    הפלת משטרו של חוסני מובראכ

א שמו קץ למאבק המעמדי  ל–ההמוניות ומערכת הבחירות 
ביתות עובדי שרגעי שיא בולטים שלו היו ש ,במצרים

  . 2008- וב2006-הטקסטיל הארוכות ב
פתחו בשביתה עם ר שאלה אשוב היו ובדי הטקסטיל ע    

במספר ים  רבבות עובדושבת. סי לתפקידמינויו של מור
, מובארכמהלך שלטונו של שהופרטו ב, מפעלי טקסטיל

  . לקהירוברה צפונית כ- לה אלאחבעיר מ
  

  מסע בעקבות רשמי 
  )1(ב "המחאה והחברה בארה    

  

שיחה עם פעילים 
    בעיר בולטימור

  

  ברנשטיין-דרה לוית מא
  

, הארץ בה גדלתי, ב"    החלטתי להעביר את הקיץ הזה בארה
ולראות חלקים ממנה בהם , לטייל ברכב לאורכה ולרוחבה

, מלווה אותי בדרכים חבר בשם גבריאל. לא ביקרתי בעבר
  .ב"הפעיל במפלגה הקומוניסטית של ארה

,  העיר בולטימורבביקורנו הייתה    התחנה הראשונה 
הנמצאת , תעשייתית קטנה-זוהי עיר פוסט. מדינת מארלינדב

מזה כמה עשורים . ב לבין צפונה"על הגבול בין דרום ארה
  .מתמודדת העיר עם שיעורי עוני ופשיעה גבוהים

הנמצאת ,     בלילה הראשון שהינו בקומונה אנרכיסטית
כמה . במחסן תעשייתי גדול ששופץ והוסב למגורים

 במקום השתתפו בשנה החולפת מהפעילים המתגוררים
שוחחנו איתם על המחאה . "Occupy Baltimore"בתנועת 

  . ב"ועל האפשרות של פוליטיקת המונים אפקטיבית בארה
כי הוא לעולם לא ישתף ,     אחד מהמשתתפים בדיון הדגיש

 כמוני –" התומכים בקיומן של מדינות"פעולה עם פעילים 
, מת האזרחים ברוסיההוא הזכיר כי במלח. וכמו גבריאל

היו התנגשויות בין הצבא האדום , בעקבות מהפכת אוקטובר
המסקנה שלו היא . לבין הקבוצות האנרכיסטיות החמושות

, "תומכי מדינות"-שאנרכיסטים לעולם לא יוכלו לבטוח ב
  .ולכן לא יוכלו לשתף איתם פעולה במאבקים פוליטיים

עות מחאה     אנו ציינו באוזניו את ההצלחות של תנו
שהתאפיינו באופי רחב ,  בישראל–למשל , חברתיות

ארגונים , ובמסגרתן פועלים זרמים שונים, וקואליציוני
שבה , ב"דווקא בארה. ואישים בעלי עמדות שונות, שונים

לא כל שכן , תמיכה ברפואה ציבורית אינה מובנת מאליה
-שיתוף פעולה בין כוחות אנטי, קריאה להפלת הקפיטליזם

 להרחיב את שורות תנועת קפיטליסטיים הוא הכרחי על מנת
  .המחאה שצמחה בשנה שעברה

  
  

 מורסי כבובה של החונטה הצבאית –" אהיה הנשיא של כל המצרים"
  ".The Nation "פורסם בשבועון האמריקאי . ושל האחים המוסלמים

  

גבתה ו ,אלכסנדריה ולערים נוספותהשביתה התפשטה ל    
ת רפועל שהשתתף במשמ, אחמד חוסני: רבן בנפשוק

 ונהרג בעקבות התקפה, "סאמולי-אל"שביתה בפתח המפעל 
  . המפעלירי שביתה שנשכרו בידי בעלמצד שוב

אלפי עובדים המועסקים במפעל הפגינו  בעיר סואץ    
 בדרישה לפטר את, עובדים אלף 20ובו , קרמיקה גדול

 תההמשטרה עש. אכהמנהל שמונה בעת שלטונו של מובר
 גז מדמיע כדי לפזר ירו פצצות השוטרים ו,שימוש בכוח רב

בדרישה , ת קודמות התקיימו במפעלשביתו .את המפגינים
  .לתוספות שכר ונגד פגיעה בתנאי ההעסקה של העובדים

 פי האחרונים בענחודשייםפרצו בי עבודה נוספים סכסוכ    
, מערכת המשפט, הבריאות, התעופה, התקשורת, התחבורה

  .זות והעיריותהמחו,  במשרדי הממשלהובקרב הפקידים
  

  הדילמה של מורסי
תנועת , תנועתו. הנשיא מורסי ניצב כעת בפני דילמה    

 בקפיטליזםבאופן מסורתי תמכה , "האחים המוסלמים"
חרף העובדה . המאבק המעמדיכלפי רבה וגילתה עוינות 

בין תומכי האחים המוסלמים לקחו חלק בשביתות משרבים 
, מוטטות המשטר הקודםובמחאות ההמוניות שהביאו להת

עלו על "ראשי התנועה לא צידדו במאבקי העובדים ו
  .התקוממות העממית בשלב מאוחר יחסיתהשל " העגלה

-אין ביכולתה של המדיניות הניאו    מורסי יודע היטב כי 
יחד עם . ליברלית לתת מענה ולו חלקי לדרישות העובדים

,  לפגוש והסכים,מורסי מנסה להיבדל מהמשטר הקודם, זאת
, זאת. את נציגיהם של עובדי הטקסטיל השובתים, ד נדירבצע

איתגר , חאלד עליד "עו, לאחר שמועמד השמאל לנשיאות
כפי שעשה , הנשיא החדש" כי ,הצהיר בעיתוני קהיראותו ו

  ". מעדיף להיפגש עם אנשי עסקים, השלטון הקודם
הוא י הודיע אחד ממקורבי הנשיא כ, בעקבות השביתות    

,  שקל480העומד כיום על , מינימוםהשכר להעלאת פעל י
  ". שלוש שניםלא יותר מתוך " שקל 800של לסכום 

, חאלק-יאסר עבד אל, אחד מעובדי חברת החשמל בקהיר    
מובן שזו  ":ואמר) 21.7" (אל אהרם"שוחח על כך עם כתב 

אבל אינני מאמין שאכן . זהו שלטון חדש. העת להבטחות
הבטחה שניתנה על במדובר . שכר המינימוםתינתן תוספת ל

  ".רקע המשך גל השביתות
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  מצב נישול
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

מבקשת " נקודת מיצוי"התערוכה הקבוצתית 
להתבונן בנישול התרבותי של מי שנכבש 

  והורחק מתרבותו ומההיסטוריה שלו
  

כלוב מוצב  בחיפה" בית הגפן"לאמנות גלריה הבמרפסת     
,  נוצות–ו נשארו עדויות ליונים שחיו בו  ב, גדול וריקיונים

 כלס יוניםיא "עקירה "מיצבה. וכלושאריות א, לשלשת
תוך פעולה יזומה של  שנעקרו ממנועד , במשך חודשיים

  .מספר ימים לפני פתיחת התערוכה, מחמוד קייסהאמן 
עודדות להתבונן על מה כלוב הריק מעקבות היונים ב    

.  המבקר בתערוכה בוחר להיכנס לתוך הכלוב.שנעדר ממנו
ד עם השיירים הכניסה לתוך הכלוב מאלצת להתמוד

      .אירו אחריהן היונים ששהו בוששה
כוללת  ו,רולא חורישאצרה  "נקודת מיצוי "התערוכה    

הכפפה התנגדות לעוסקת ב ,וידאו ומיצב, עבודות צילום
 העמדה .מתמשךנישול  שהיא תולדה של ,התרבותית

המתבטאת בטקסט הנלווה לתערוכה היא שהאמנות היא 
את סות ולאשש את קיומו או לנהדרך של העם המנושל 

  . במרחבוהימצאות
 מציגים כיצד הטבע משתלט רביע סלפיתי של ו    צילומי

במנותק , יבחין הצופההאם . על שרידיו של הכפר הערבי
 גדלה עליהם, בשרידי הכפר, מתוך ההקשר של התערוכה

, עין מיומנת יותר תזהה את שיחי הצבר? צמחייה פרא
, הצבר. ל שרידי כפרים פלסטיניםשמרמזים במקומות רבים ע

 לדימוי שמייצג הפך ,מהקשרו הפלסטיניזה מכבר הופקע ש
  . את דמותו של המתיישב הציוני

לעם גורם "החיכוך בין התרבויות ,     בנסיבות בהן אנו חיים
בעוד , תוכן זהותומרכיבי ואט את -הפלסטיני לאבד אט

הות אותה ז.  במקבילזהות חדשה  לובונההעם הכובש ש
 העם הכובש לנכבש מתאפיינת בתכונות שנלקחו יוצרש

 ,כדי לשרת את האינטרסים שלווזאת , מהחלש לטובת החזק
החלש נשאר : צוייזוהי נקודת המ. האחר כבר נעלםכאילו 
מבקש  את התכונות שהוא מדגיש וממצה והחזק ,מנושל

     .)מתוך הטקסט הנלווה לתערוכה ("שניעל ה להשליך
פני ילות של האמנות הפלסטינית מתפרש על מרחב הפע    

, הגדה המערבית ועזה: ארבעה אזורים גיאוגרפיים שונים
הפזורה הפלסטינית במדינות ערב והפזורה , מדינת ישראל

  .ב"הפלסטינית באירופה ובארה
אמנים פלסטינים של הקבוצה השנייה בגודלה היא זו     

, ת הנכבה ותוצאותיהבעקבו. הפועלים בתחומי מדינת ישראל
האמנים הפלסטינים בגבולות ישראל התחילו לפעול רק 

החל משנות התשעים הולך ומתגבש שדה . בשנות השבעים
שדה האמנות של המיעוט " כותרבותי שניתן להגדיר

אמנות פלסטינית : שונות בתוך אחדות"" (הפלסטיני בישראל
  ).    2009, ז" גליון י–" מאעה'ג", טל בן צבי, "עכשווית

    שדה האמנות הפלסטינית מתקיים בתוך חלל בו אין 
 בהיעדרו, לימוד אמנות ל עצמאייםפלסטינייםמוסדות 

פעולתם של אמנים , לפיכך. תשתית מוזיאלית היסטורית
  .פלסטינים היא מתוקף מסגרת הזהות הפלסטינית

  
הגלריה לאמנות בבית הגפן חידשה את פעילותה בשנה     

היא התערוכה הראשונה המוצגת " דת מיצוינקו. "האחרונה
אמנים  הן האוצרת והן המציגים בתערוכה הם כולם .בה

כולם התחנכו . בוגרי מוסדות לימוד ישראליים, פלסטינים
מערכת שמדירה את האמן הפלסטיני משדה האמנות ב

   ".אחר"רואה בפלסטיני אשר , שהוא שדה לאומי, הישראלי
משפך גדול ממדים כולל  י'נרדין סרוג    המיצב של 

 ומבטא קונפליקט המצביע על ,הממוקם מעל בקבוק קטן
מעין כור . קיומם של יחסי כוח בין הכובש לבין הנכבש

שעושה רדוקציה לזהות הפלסטינית ומצמצם אותה , היתוך
  .עד לאין הכילה

  

  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נת להדגיש את  על מכרות הדדיתיהתערוכה מזמינה לה    
 האם ניתן לקבוע כי ההיכרות היא .הצורך בהכרה הדדית

התבוננות באמנות פלסטינית עכשווית מצביעה על ? הדדית
, היכרות עמוקה של האמנים עם התרבות הישראלית

בהקשר , ומאפשרת לאמץ את נקודת התצפית שלהם
, באה לידי ביטוי, היכרות הדדית מובלעת זו. הפלסטיני

המשקפות את היחס של , רים קאסםדות של בעבו, למשל
כאישה צעירה , האמנית אל המקום והחברה בהם היא נמצאת

                                .  אביב-מנצרת המתגוררת בתל
        
, 2 הגפן רחוב, גלריה לאמנות בית הגפן". צוינקודת מי"

 ראשון עד ימי:  שעות פתיחה.חיפה, המושבה הגרמנית
. 14:00-10:00  שישי ושבת,16:00-8:30, חמישי

  . הכניסה חופשית.18.8עד התערוכה תוצג 

 יעקב סבן: צילום. זכוכית ולבד, פח: מיצב, י'נרדין סרוג
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הניסיון של מפלגות הממסד להכשיל את המחאה     

 נחל כישלון ,)4.8(ש "מוצמהלך ההפגנות בב, החברתית
תחת , אביב- צרת שנערכה מול מוזיאון תלעמארגני ה. חרוץ

התאכזבו מהנוכחות הדלה , " בנטלשוויון"הכותרת 
אלפים הגיעו להפגנת שיצאה מכיכר , לעומת זאת. מהמצופה

  .י"ש ומק"פעילי חדביניהם  ,ת הממשלההבימה לעבר קריי
 מחאהעל גורמים מהמשתתפי הפגנה זו מתחו ביקורת     

 המאבקנתנו יד לפילוג ר שא, סתיו שפירכגון , החברתית
  אותם גורמים מנסים לרתום את המחאה .למען צדק חברתי

,  המשך המיליטריזציה–פרויקט פוליטי שכל תכליתו לטובת 
אוכלוסיות והדרה של , ייםקיבוע הסדר החברתי הק

  .האוכלוסייה הערביתלמשל , מוחלשות
 משתתפית גם כלפי רי מתחו ביקו"קפעילי מ, יחד עם זאת    
את " לפוצץ"ניסו  ואשר,  שיצאה מכיכר הבימהההפגנה

  כי,אמרו והוסיפו, "זו לא דרכנו. "מוזיאוןרחבת ההעצרת ב
  ".בתנועת המחאהנהנה מהפילוג שנוצר רק השלטון "

, גלעד ארדן,  הסביבההסביר השר להגנת, יצוין שלמחרת    
עסוקים יותר " כי האזרחים ,"קול ישראל"במהלך ריאיון ב

דברים אלו ". רות הממשלהיגזאשר בבאיום הביטחוני מ
 ואף של סגן ,י"ש ומק"של חדהאשמותיהם מהווים אישור ל

 הממשלה עושה ןלפיה, שאול מופז, ראש הממשלה הפורש
כדי לנסות ולהשתיק את  ,"איומים ביטחוניים"שימוש ב

   .המחאה והזעם השורר בציבור
תמיכה  לידי ביטוי בירידה התלולה בשיעור הא    זעם זה ב

 כך, אשר עומד על פחות משליש מהציבור, בראש הממשלה
  .)3.8(בשבוע שעבר " הארץ"לפי סקר שפורסם ב

  

  אלפים במצעד הגאווה בירושלים
זו ) 2.8(שהתקיים , הסובלנות בירושלים    מצעד הגאווה ו

אשר התכנסו כדי , משך אלפי משתתפים, השנה העשירית
  . לציין עשור של מצעדי גאווה בעיר

במצעד צוין מלאות שלוש שנים , בצד האווירה החגיגית    
 ניר כץבו נרצחו , אביב-בתל" נוער-בר"לפיגוע ההומופובי ב

 2005- כי ב,  המארגניםוריעוד הזכ). 16 (וליז טרובישי) 26(
  .אירע במצעד פיגוע דקירה על רקע הומופובי

  
  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

            61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
 ,יהודים וערבים, ש"    במצעד עצמו צעדו עשרות פעילי חד

 קריאות         הפעילים קראו. אשר  נשאו  שלטים ודגלים אדומים
  .בעברית ובערבית נגד הומופוביה וגזענות

  

  צדק לעקורי איקרית ובירעם
) 4.8(צעדו , ש"י וחד"ביניהם פעילי מק,     כאלף מפגינים

 בתהלוכה השנתית שאורגנה בידי ועד העקורים של בחיפה
, ש"ר חד" בהפגנה השתתפו גם יו.הכפרים איקרית ובירעם

  ). ש"חד (חנא סוויד כ" וחמוחמד ברכהכ "ח
במהלך , 1948-    איקרית ובירעם פונו מתושביהם ב

כלו התחייבו בפני התושבים כי יול "בצהגורמים . המלחמה
 1951-ב. רתם לכפר נמנעהאך חז, לשוב בתוך מספר ימים

אך ,  לשוב לבתיהםםץ כי יש להתיר לתושבי"פסק בג
   .יםהכפרהצבא את ובאותה שנה הרס , הפסיקה לא מומשה

, וכן צאצאיהם, תושבי איקרית ובירעםמשיכים     כיום מ
  .ץ בדבר החזרת אדמותיהם"לתבוע את יישום החלטת בג

  

  זוכרים את הרוגי הטבח בשפרעם
בעצרת , בכיכר המרכזית בשפרעם) 4.8(ינו     מאות הפג

בין המפגינים היה . השנתית לזכר הרוגי הטבח שבוצע בעיר
וכן פעילים יהודים , ש"ר חד" יו,מוחמד ברכהכ "גם ח

  .וערבים מהמטה למאבק בגזענות בישראל
, ך"ל ופעיל בתנועת כ"עריק מצה, עדן נתן זאדה, 2005-    ב

.  אוטובוס בשפרעםפתח באש כשהוא לבוש מדים בתוך
  .  נפצעו20-כתוצאה מפיגוע הירי נהרגו ארבעה בני אדם ו

  

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  אביב- סניף תל
  

של ותיקים וגמלאים  י מקים קבוצת עבודה"א של מק"סניף ת
  . ולקידום תביעותיהם לפעילות מקומית

   הראשונהפגישהמוזמנים ל ותיקים וגמלאים
  

  ,19:00בשעה , 14.8', ום גתתקיים ביהפגישה 

  'קומה ג, אביב-תל, 70ברחוב אחד העם 
  

 info@maki.org.il ,050-5201416: פרטים נוספיםל
  

 הגדה השמאלית
'בקומה , 70אחד העם , אביב-תל  

 

  מועדון הסרט החברתי
  
  
  
  

משנת , סרטו הקלאסי של הבמאי הסובייטי סרגיי אייזנשטיין
  בתולדות הקולנועהנחשב לסרט המשפיע ביותר , 1925

"אוניית הקרב פוטיומקין"  
 –לפני ההקרנה . 20:30בשעה ,  באוגוסט12', יוקרן ביום א
 1905 על מהפכת נסקי'תמר גוזכ לשעבר "שיחה עם ח

  .הכניסה חופשית. בה עוסק הסרט, ברוסיה


