
  
  

  

   אך האזרחים ישלמו את המחיר,הכנות לתקיפהבהממשלה ממשיכה 
        
אבל , הכנות לתקיפה נגד איראןבלה ממשיכה הממש    "

 הפעיל החברתי משה סילמן כאשר. מזניחה את העורף
 כי , במחלקת הכוויות לא ניתן היה לאשפזו,עצמוהצית 

ה היה החולסילמן . ול שמונה מיטותהכ-במחלקה יש בסך
 דב חניןכ " ח התריע– "וןהחולה שבמסדר, התשיעי

, א"מול משרד הביטחון בת )23.8(בעצרת , )ש"חד(
כיצד בכוונתה : הממשלה חייבת להסביר": והוסיף

לא היה , סילמןמשה , שלמרות שלמטופל אחד, להבטיח
חים אזרהאלפי הרי של, ביכולתה להעניק טיפול רפואי

אית צברבן להרפתקה והעלולים ליפול ק
   ."טיפול הולם, איכשהו,  יינתן–סוכנת מ
  

  מגימיק למציאות
  

הפגינו , אביב- במקביל להפגנה בתל    
מול  ,י"ש ומק"בהם חברי חד, פעילים נוספים

 ובמרכז ,בירושלים בית ראש הממשלה
המפגינים נשאו שלטים . הכרמל בחיפה
, "צדק חברתי דורש שלום"עליהם נכתב 

  .קראו למנוע את המלחמהו
  

נשכבו על , כריכיםעטו על עצמם תמהמפגינים חלק     
, היה כגימיק תקשורתיאך מה שנראה  .ודימו גופות הרצפה

לא עובר יום מבלי . עלול להפוך למציאות מרה
 המצביעים על המחדל מתפרסמים תחקיריםבתקשורת ש

  ".מוכנות העורף-אי"המכונה 
  

- תלמרכזהמתגורר ב, יגאל סרנהעיתונאי והסופר ה    
לק חוויות מהניסיון  בו ח,סטו פבבלוג שלו פרסם, אביב
שכנה אחת ". אזעקת אמת  מה עליו לעשות בעת,לברר

אין לה מושג לאן תרוץ עם הקטנה תחת  לי שאומרת
  . סרנה מתאר, "מתקפת הטילים האיראניים

  

איפה לספר לשכונה שלנו  אף אחד לא בא", לדבריו    
אין , 1933-בני סיליקט בשהוקם מל, בבניין שלי. המקלט

 ,א" תעיריית . אין שלט שמכוון למקלט בכל האזור . מקלט
 על והתרעות 'לילה לבן'הודעות על שולחת לנו המון ש

לא שלחה מילה בעניין לאן לרוץ , פיזור רעל נגד חולדות
  ". התקפת טילים במקרה של

  
ביטאה גם השחקנית אונים וחשש  חוסר ה דומה שלחוש    ת

בשבוע   העלתה בסטטוס ש,מירה עוואדוהזמרת 
אנחנו לא נמות  :רציתי להרגיע את כולם: "לפייסבוק  שעבר

 – אנחנו נמות בדרך הרבה יותר גרועה ,מטילים איראניים
 כאשר עשרות אלפים ,או אפילו מאלימות פיזית ,מרמיסה

איזו חוצפה ... אביב-מקלטים בתלמאיתנו ינסו להידחס ל
 להגיד לתושבים –במקביל מלחמה ולהחליט לצאת ל

אתם , לתשומת לבכם, מנים ביבי וברק המגלו.' לבדתסתדרו'
זעם העולם גם על הראש  אתם מביאים את,  פהלא לבד

   ."שלי
 יפו-אביב-עיריית תלושא מוכנותה של נ    

עם ה מלחמבמקרה של , למתקפת טילים
, מה של מועצת העירסדר יו עלה עלהו ,איראן

 יואבר ועדת הביקורת "ויומועצה כאשר חבר ה

הציג שאילתה לראש ) עיר לכולנו (גולדרינג
 ם שלמצבבשעסקה , חולדאירון העירייה 

  . מקלטיםה
הודה , בתשובה לטענתו של גולדרינג    

 , כאמור."התוצאות אינן מספקות"חולדאי ש
ביישובים . יפו-אביב- תלהגדולה תושבי העיר במדובר 

יפריה והמוחלשים מבחינה המצויים בפר, המרוחקים
  . הרבה יותריותרהמצב חמור , כלכלית

  

  ליברליזם לחרחור מלחמה- בין ניאו
". אתם לא לבד פה –נתניהו וברק  ",כדברי עוואד, אכן    

יחד עם חרחור , ליברלית שהם מקדמים-אבל המדיניות הניאו
 את כל האזרחים  הופכים,המלחמה והמשך הכיבוש

   .הרפתקנותם הצבאית לש רבנות פוטנציאלייםולק
זו תולדה . ה תאונה או שגיאה גסהאינ" רףאי מוכנות העו"    

 המקפחת את, של מדיניות כלכלית וחברתית עקבית
בעוד מספר .  מערכת הבריאותאתכמו גם , התשתיות

מחלקות , כאשר יגיע החורף ואיתו מחלת השפעת, חודשים
אז נקרא .  אחוזים200-150בתי החולים יגיעו לתפוסה של 

  ". מוכנות לחורףהאי "על בעיתונים 
  ?כבר הזכרנו, את מקרהו הטרגי של משה סילמן    
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  ?למה בכה אלוהים
זו השפעתו , הליכוד וקדימה, הקמת ממשלת האחדות"

הוא - ברוך-הקדוש רצה! הוא-ברוך- המלאה של הקדוש
יתאחדו גם כל המפלגות הדתיות , שלאור הדוגמא הזאת

רוק האחדות פי! בלי יוצא מן הכלל, אחד כולם בלב ויהיו
זה לא מהלך , ום בלבדי אחרי שבעים, בין קדימה והליכוד

 הוא בכה בגלל פירוק-ברוך- הקדוש ,הוא-ברוך-של הקדוש

        . "טרא אחראי אותה זה הספרקמי שעזר ל !האחדות
  )14.8, " האתר החרדי–כיכר השבת ", הרב ניר בן ארצי(

  

  מעבידיםמפלגת ה
בין המתמודדים על תפקיד ציר בוועידת מפלגת העבודה "

-המולטי:  אנשי עסקיםמטעם היישוב סביון בולטים שני
י השליטה בחברת ההימורים מבעל, מיליונר אבי שקד

ר חברת "מייסד ויו, דוד אסאאיש העסקים  ו',888' המקוונת
   ".'משוב מחשבים' ומייסד חברת 'יק'מג'וכנה הת

  )16.8, "דה מרקר("
  

  משפחות מאושרות בעידן נתניהו
 שמונה. הרסנו לעובד הישראלי את הביטחון הסוציאלי"

אחוזים מהעניים בישראל הם ממשפחות שיש להן שני 
הבטחת הכנסה מספיקה בערך לשליש , כמו כן. מפרנסים

 על פי מודלים מקובלים של ,מהמינימום למחייה בכבוד
, צבה הוא מתחת לכל ביקורתיהכיסוי של הק. הבנק העולמי

  ".ןאנו בקצה התחתו –ובהשוואה בינלאומית 
   מחקר ותכנון ל"סמנכ, ר דניאל גוטליב"ד(

  )Ynet, 14.8, לאומייטוח וסד לבמב
  

  יורים, שקט

כך לפחות זועקות הכותרות ! עם ישראל, גזירות עליך"
, וכך מתריסים הפוליטיקאים הבלתי אחראים(בתקשורת 

, ישראל במצרים-כאילו מדובר בגזירות שפרעה הטיל על בני
 מה שהממשלה. שונה, כמובן, ת היאהאמ). צלןירחמנא ל

אלא שורה של ,  אינו עונה להגדרה של גזירות,יטה עליוהחל
אם ישראל תחליט  .מדודים ומתונים למדי, צעדים חיוניים

יהיה עליה להקציב את , כפי שאולי יתחייב ,איראןלפעול נגד 
   ".הסכומים שיידרשו לכך

בנק 'כ מהליכוד וכיום מבעלי " לשעבר ח,זלמן שובל(
  )15.8, " היוםישראל ",ועסקים נוספים' ירושלים

  

  נמצא שרביט הגנרל' גם בתרמילה של יחימוביץ

 54 בגובה –  הביטחון צריך להישאר כמו שהואקציבת"
  ."הוא רוצה לקצץ בור שאהאוצר טועה כ. יליארד שקליםמ

  )15.8, צ"גל, ר מפלגת העבודה"יו, 'כ שלי יחימוביץ"ח(

  

  מכתבים למערכת
  

  אוטיזם מדיני
שלא להעז ולתקוף את ,  הרףב משדרת לנו ללא"ארה    

אלא גם מפי , זאת שמענו לא רק מפי הנשיא אובמה. איראן
את " מבינים"אך אנו . ל האמריקאי"שר ההגנה והרמטכ

זכותה של ישראל לא .  ואף הפוך,מסריהם באופן שגוי
יתכן שלא נבין יאך לא , הגדולה ביותר" ידידתה"להסכים עם 

 –דורשות מישראל בפירוש ר שא,  וכוונותיההאת שפת
בסוג של , כך נראה,  ממשלת ישראל לוקה.מתינות והבלגה

 .המקשה עליה לתקשר עם סביבתה, אוטיזם מדיני
" לא מבין"משרד החוץ הוא ש,     ביטוי נוסף לתסמונת זו

המיוצרים ות האיחוד האירופי מחרימה מוצרים במדוע נצי
ם היישובימודיעין סיפחה את  אבל הלא .עיר מודיעיןב

אשר חלק משטחם נמצא באזור ההפקר שעל , מכבים ורעות
לא נחשב שוב כולו יהיש, מכאן. הקו הירוק ואף מעבר לו

המסרב להכיר בשטחים הכבושים , לגיטימי בעיני העולם
  .כחלק ממדינת ישראל

  יפו-אביב- תל ,דן יהב
   

  על מה בוחרים לסעור
  

  יוסי סגולמאת 
 

הנהוגה  בחירותה שיטת של הגדולות הבעיות אחת    
 לפי לתפקיד ממשלה מתמנים רי שש,בישראל היא

  . המקצועיים כישוריהםלפי  ולא, תמפלגתיה השתייכותם
נגלה כי ,  גדעון סערהחינוך שראת , למשל,     אם נבחן

במקום גבוה בסדר העדיפויות שלו נמצאים פיטוריו של 
 , אדר כהן, במשרד החינוךהאזרחותרכז לימודי מקצוע מ

. "נכונות"יותר  פוליטיותה דעותש במישהו פתווהחל
, זה יקדם את מצבו הפוליטי הרבה יותר, לשיטתו של סער

  .מערכת החינוךבמאשר אם היה פועל לשיפור אמיתי 
מעטים הם האנשים שיצביעו לליכוד רק בגלל ,     שהרי

רבים יצביעו , לעומת זאת. הצלחותיו המקצועיות של סער
  . לתפיסת העולם הימנית שסייע לקדםעבור גדעון סער הודות

נהל שר החינוך נגד אדר כהן זכתה מהמערכה ש,     לכן
על מאשר הנתונים העגומים , כותרות גדולות הרבה יותרב

. שפורסמו לאחרונה, בגרותתעודת אודות שיעור הזכאות ל
אך לא ברור כיצד זו , ו של כהן תסייע לקדם את סערהחלפת

  .של ילדי ישראל, לוט בערפלה, תסייע לקדם את עתידם
משפחה מוחלשת בשמי שנולד ,  עולההנתונים שפורסמומ

 קטנים סיכוייו לשפר את –המתגוררת בפריפריה , כלכלית
  .מצבו

ובו  לימוד ספר אישר כהןש כיווןכי  טען סער גדעון    
 לשאולמתבקש . ומפיטורי מנוס היה לא, "מרובות שגיאות"

אמור לגרור  מקצועי כשלון ,לתפיסתו אם: השר כבוד את
מצב ל האחריות את עצמו על ייקח לא מדועאז , פיטורין

  ? בעצמוויתפטר ,בגרותתעודת הזכאות ל
 העסקתם של תנאיכי , להעיד חייב אני, מורה בתור    

מערכת , לכן. ירודים הם –המצטרפים למקצוע ההוראה 
ורמת , החינוך לא מצליחה למשוך אקדמאים מצטיינים

מפני , בחינוך משקיעה לא הממשלה. מדרדרתה רק ההורא
 לכך גורם – המיידי הרווח של והיעדרו ;מיידי רווח שם איןש

 .פסידנ ,ובייחוד התלמידים והמורים, שכולנו
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  על עתידם במאבק 10עובדי ערוץ 
  

   קיבלה תפנית פוליטית –נגד סגירת מקום העבודה הנרחבת מערכה ה
  
 מול קריית )23.8(פגינו ה 10 ערוץ עובדימ 500-יותר מ    

 10ביניהם גם עובדי חברת חדשות , אביב-  בתלהממשלה
מתחומי , הפקהעובדי . 10ועובדי אתר האינטרנט נענע 

 1ץ  וערו2כתבים מחדשות ערוץ וכן , זיהטלוויהו קולנועה
 המפגינים הרבים .השתתפו בהפגנה כביטוי של סולידריות

  .בגין- חסמו את צומת הרחובות קפלן
אשר שוחחו עם , ש"י וחד"    בהפגנה השתתפו גם פעילי מק

יאיר ועם , מתן חודורובהכתב הכלכלי , ר ועד העובדים"יו

, רגון העיתונאיםאחד הפעילים המרכזיים בא, יצקי'טרצ
  .י במאבקם"ש ומק"והביעו את תמיכת חד

ת נהל במקביל למשא ומתן שמהתקיימהההפגנה     
. האוצר והתקשורת שריעם דרות עם ראש הממשלה ותההס

  את קטוריון הערוץ להקפיאר החליט די,כיממה לפני ההפגנה
  .  עובדים150ים של יפיטוריהם המייד

 נקלע למשבר 10 ערוץ    
בעקבות  ,ם על קיומוהמאיי

החלטת מועצת הרשות השנייה 
דמי הערבויות של  לחלט את

 2-עד הוזאת  ,בעלי הערוץ
ההחלטה  אך .בספטמבר

להשהות את הפיטורים 
ר "לאחר שיורק התקבלה 
התערב , יניעופר עההסתדרות 

שהות ביקש ו, בסכסוך העבודה
המשא ומתן בנוגע לשם מיצוי 

  .לפריסת החובות
,  מראשי המאבק,חודורוב    

אדוני ראש : "אמר בעצרת
זה הזמן שלך להתערב כדי  .הגענו לרגע האחרון, הממשלה

גל פיטורים למנוע  ו,למנוע סגירה של כלי תקשורת חופשי
 ימים כולנו 10 בעוד . איש בתעשיית הטלוויזיה3,000של 

 עלולים למצוא את עצמנו בלשכת האבטלה בגלל חיסולי
 למרות שהערוץ מציע הסדר זאתו, חשבונות ונקמנות

   . "עד הגרוש האחרון תשלומים ברור ופירעון חובותיו
 - זו ממשלה שיש לה שני אויבים" :דיבר גלויותיצקי 'טרצ    

  ". עיתונותההיא שונאת את העובדים והיא שונאת את חופש 
באותו יום נערכה  10לתמיכה בעובדי ערוץ  פת נוסההפגנ    

.  וסטודנטים לתקשורתעיתונאים עשרותבהשתתפות , בצפון
 לסגור את במחאה על הכוונההמפגינים הניפו שלטים 

ק 'בדרך לצומת הצ, יהודה-וחסמו את כביש דרך בר, הערוץ
 10 שנערכה מול אולפני ערוץ ,במהלך ההפגנה .פוסט בחיפה

  .תמיכה גלויה של עוברים ושביםבהמפגינים זכו , בנשר
ל בית ראש הממשלה עוד משמרת מחאה התקיימה מו    

ערוץ ביוזמת עובדי , )25.8(האחרון במוצאי שבת , בקיסריה
  . ועיתונאיםטיםדנעשרות סטוובהשתתפות , 10
  

  ה נרגשת לשרה נתניהויפני
גיע העבודתם  מקוםלהגנה על  10 של עובדי ערוץ םמאבק    

אמהות העובדות בערוץ שלחו . גם לבית ראש הממשלה

 ובו ,אשת ראש הממשלה, נתניהו  מכתב לשרהבשבוע שעבר
 האמהות ,אנו ":לפנות אל ליבה כאם וכאישה עובדת ניסו

– כי לתחושתנו,  פונות אליך במכתב זה,10בערוץ  העובדות
  ".התקווה האחרונהנותרת את 

בין פגישה , להפגנהבין הפגנה ":     עוד נכתב במכתב
נו כי קול אנו האימהות מרגישות ,עדה לוועדהבין ו, לפגישה

אך בסופו , מורכבתההחלטה לפנות אליך הייתה . טרם נשמע
 כמי שמשמשת. כי באמת אין אפשרות אחרת – של דבר הבנו

רק  – מפרנסת ואמא לשני בנים, הירעי, אשת ראש ממשלה
  ."תוכלי להבין אותנו את
חלקנו אף . ן נשיםה 10 כשישים אחוז מהמועסקים בערוץ   "

ערוץ . "נכתב, "הוריות-חדות אמהוחלקנו , מפרנסות עיקריות
 הוא היה .תוכן שיחזיר חובות,  הבטיח שיחזיר חובות עבר10

והוא עמד , ולציה ולציבור הצופים הנאמן שלומחויב לרג
תוכלי כי אנו בטוחות . בכל זה

להעיר את תשומת הלב של 
להשמיע בפניו , ראש הממשלה

ואולי , ן של האימהותאת קול
משום , לייצג אותנו מולו

כתבו , "נשמע קולנו טרםש
  .עובדות הערוץ במכתבן

זו מבטאת כאב אמיתי     פנייה 
אבל אין היא , ומצוקה אמיתית

פנייה אל . תחליף לדרך המאבק
של אישיות כזו או " טוב הלב"

אינה ערובה להגנה על , אחרת
אך . זכויותיהם של העובדים
של , פעולה ציבורית משותפת

    .בכוחה להשפיע, םמאות עובדי הערוץ ובעלי ברית
  

  בימין רוצים לסגור את הערוץ
הימני ארגון הפתח , 10    במקביל למחאתם של עובדי ערוץ 

הקורא ציבורי בקמפיין  "זכות הציבור לדעתהאגודה ל"
ישראל ' נמנים פרופחברי הארגון  עם. ערוץה לסגירתו של

, דפנה נתניהו וכן ,גאולה כהן חברת הכנסת לשעבר, אומן
הארגון עמדו  בראש. של ראש הממשלה בנימין נתניהוגיסתו 

   .בעבר שר האוצר יובל שטייניץ ושר האנרגיה עוזי לנדאו
: מסר בהודעה לעיתונות, אלי פולק' פרופ, ארגוןר ה"יו    

הציבורי  חשוב יותר מהאינטרס של העובדים הוא האינטרס"
הפה הוא אין ספק ש". אשר מחייב את סגירת הערוץ, הרחב

  .אבל הראש הוא של נתניהו, פולק' פרופשל 
  

  אנטנותדורש להסיר י ברהט "סניף מק
בעיירה ) י"מק(סניף המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

קורא לצאת למערכה נגד הצבת אנטנות , רהט שבנגב
ולהסרת האנטנות הרבות שהוקמו , סלולריות חדשות ביישוב

  .וךבייחוד באזור התעשייה הסמ, בשנים האחרונות
בהשתתפות תושבי , בימים הקרובים מתוכננת הפגנה    

  .הפוגעות בבריאות הציבור, נגד הצבת האנטנות, העיירה



 4 /פולמוס
  

   זהותפלפוליבק בגזענות או מא
  

  הנשמעת בחוגי השמאל, "להיות מודעים לפריבילגיות שלנו"הדרישה משמעות  על

  
  

  שילה-יובל דריירמאת 
        

מעל דפי ,     בדיונים אינטרנטיים רבים שהתקיימו לאחרונה
פעילי שמאל בעלי נטלו חלק , הפייסבוק ובבלוגים עצמאיים

" פוסטיות"השקפות ו(קולוניאליסטית -השקפה פוסט
הלוקחים חלק , מזרחיים- לא אשר דרשו כי פעילים,)דומות

 יכירו בפריבילגיות שיש ,שוויון ונגד גזענותמען  לבמאבק
  . להם על פני השותפים המזרחים

נשמעו , אחריםבמאבקים ים וימאבקים פמיניסטגם ב    
שהופנו כלפי פעילי שמאל , לעיתים תביעות דומות

דרישות בבסיסן של  .מוחלשות-צות הפחותקבוהמשתייכים ל
, יתכן מאבק בדיכוי ובאפליה כי לא י,הטענהאלה עומדת 

פריבילגיות יכירו בפריבילגיות מבלי שהשותפים בעלי ה
  . השונות בהן זכו

כי מי שמבקש להיות , עוד סבורים המחזיקים בעמדה זו    
 ואולי ,חשבון נפש אישימאבק נדרש קודם לערוך בשותף 

בהן הוא למוד לעומק את הדרכים  ול,לו הכאה על חטאאפי
 מאותו דיכוי ומאותה , לכאורה,"נהנה"

  .אפליה
  
   קיימת שרירה ואפליהה

מהנתונים שפרסם משרד החינוך     
מספר כי , למשל, לאחרונה עולה

 הזכאים לתעודת בגרות בישובים המבוססים
מאשר , ואף למעלה מכך, כלכלית כפול

הפערים הופכים . םביישובים המוחלשי
חריפים במיוחד כאשר בוחנים את מצבם של היישובים 

. בפריפריהיישובים ם ושל ישל כפרים ערבי, הבדואים בנגב
דוגמאות דומות יהיו . החולףמהשבוע לאפליה זו רק דוגמא 

  .ובזה שאחריו, שבוע הבאעיתוני הבמצויות בשפע גם 
רה הכבבהכרח  אינו מותנהמאבק באפליה , אולם    
דיון ב, כלומר –" שיח הזהויות"התמקדות ב. "פריבילגיות"ב

ה  המעמיד את הזהות במרכז המעש,אקדמי-הפסאודו
. מביאה בדרך כלל לתוצאות הפוכות מהרצוי –הפוליטי 

-עצם המבט הלא, למרות היומרה ליצור שיח מורכב ורגיש
שיח לרדידות האת ,  בדרך כלל,דרדרביקורתי על זהויות מ

שיח זה יכולת לתרגם כל ,  למעשה,משתקהוא כך ב. מוחלטת
  .למאבק אפקטיבי באפליה

זהויות . הדבר נובע מהקשר המורכב שבין זהות לאפליה    
פעולה הן מגבילות את  תחום ה. הן חסם בפני שינוי חברתי

 מסטיגמות אלה כמה .לו סטיגמותומדביקות ,  האדםשל
, " ויפותרגישות"נשים הן  (עשויות להישמע כמו מחמאות
חמים ומלאי "הם מזרחים ; כלומר חלשות וחסרות חשיבות

-ומר חסרי יכולת אינטלקטואלית ולאכל, "שמחת חיים
המייעדות קבוצות , ולכן לשמש כמלכודות דבש) יעילים
  .לתפקידים חברתיים מגביליםשונות 

 ,ללא ביקורת על מקורן, קבלה של סטיגמות אלה,     לפיכך
אלה המבקשים להשתמש ופלים פח הראשון בו נההיא 

אימוץ הסטיגמות , קל וחומר. פליהבזהות ככלי למאבק בא
לגרום  עלולים ,כוח קהילתי סמלי לביטויכ, והתגאות בהן

הפסד  יתורגם ל–שיח הזהויות שישיג שכל הישג , לכך
  .במאבק באפליה

  
  הזכות לזהות

כלי להתמודדות עם עולם של ניכור הן כשלעצמן זהויות     
הן מאפשרות לנו להתמצא בחברה המגוונת . ופירוד חברתי

ההכרה , מבחינה זו. הבין אותה בצורה קלה יותרלשלנו ו
תייחסות לזהות כדבר בעל ה, ברם. בזכות לזהות היא חשובה

, הוהתעלמות מהאספקטים הדכאניים של, עצמוכשלחשיבות 
טעויות ליפול ליח של זהויות משתתפים בשל גרום לותעלול

במקום להבין את  – ככל שמעמיקים בדיון בזהות. קשות
כך  –לשינוי , מוגבל אומנם, וכמכשירהחשיבות שלה כזכות 

  .ונשכחת המטרה המקורית, ן בלבד"ליודעי חמתפתח שיח 
 ,ובמקביל, במאמץ להיחלץ מאופיין הדכאני של זהויות    

הבוחרים להאדיר זהויות של יש , לעשות בהן שימוש משחרר
-פוליטיקלי או זהויות המנוסחות בכללי ,"גן עדן אבוד"

-יהודים", "אמריקאים-אפרו"במקום " אפריקאים: "קורקט
  . ועוד, "מזרחים"במקום " ערבים

הן : בחירות כאלה מחטיאות פעמיים    
 מהמציאות , בדרך כלל,מנותקות

ולכן , הקונקרטית וההיסטורית
ך גרוע לפעולה עבור משמשות מדרי

 הן יוצרות ,לבמקבי .פעילים
ר שא ,אינטלקטואליזציה מוגזמת של שאלה

, בכל מצב אחר הייתה פשוטה להבנה
  .יתומאבק נגד אפליה מקות ציבור רחבומרחי

אותה מנגידים  כקבוצה ,"בעלי הפריבילגיות"העיסוק ב    
הבנה של - לעיתים קרובות לאי מביא,"מדוכאים"לקבוצת ה

שגברים שחורים אינם זוכים נכון .  עצמהרכת הדכאניתהמע
ושהומואים אשכנזים עשויים , אותן זכויות כמו נשים לבנותב

 אך העיסוק .ם לטובה על פני סטרייטים מזרחיםלהיות מופלי
, במידות המשתנות של דיכוי שהן חוותו ,בקבוצות השונות

גורם , "פריבילגיה"כ" פחות דיכוי"והתיאור השגוי של 
הסיבות המערכתיות לדיכוי  :החמצה של התמונה הגדולהל
  .חים האמיתיים ממנויהמרווו

 כשווים פושתתישלא " בעלי פריבילגיות"מ    יש הדורשים 
 שיתחילו כל – פחותכל האו ל, מאבק באפליהה אודותבדיון 

. מהן הם נהניםכזו בהודאה בפריבילגיות הנדיבות שותפות 
יכולת של הקבוצה  את הותמחליש רק האלדרישות 

ת הדיון טהס. המדוכאת והמופלית לשכלל ולחזק את מאבקה
במקום אל , אל ההבדלים בין השותפים השונים למאבק

מובילה להחלשת נוספת של , אפליהב היאבק יחדההכרח ל
  .המאבק באפליה

 ב" של התנועה לזכויות האזרח בארה    שיר מחאה ותיק
כלומר , "Keep your eyes on the prize": קורא לפעילים

 לא לוותר על השגת המטרה העיקרית לשמה יצאנו –
 ,מאבק סולידרי דורש נכונות להתמקד במטרה .לפעילות

להתעקש על ; ולמצוא שותפים רבים ומגוונים להשגתה
אך להמשיך ולהפנות את הדרישות , הכרה בדיכוי ובאפליה

   .פחות- המופליםבמקום כלפי, כלפי הממסד הדכאני
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  ונגל'חלק מהג
  

  עמנואל סיווןמאת 
  

זה , לא "השורהמופיעה , קובי אוזהזמר באחד משיריו של     
שאיפה או זה ביטוי ל ".!אנחנו לא במזרח התיכון ,לא נכון

שראלית לראות את עצמנו כאי אירופי בלב אשליה היל
הבה נבחן מעט ? האומנם.  פראי ופרימיטיביתיכון-רחמז

   . ומהנעשה בישראלמהנעשה בארצות השכנות
 

 חינוך  
,  האחים המוסלמיםהחבר בתנועת, שר החינוך התוניסאי    

' יב-'לכיתות יאתבחן את ספר הלימוד ר שאמינה ועדה 
י ביד 1989שנת  אשר נכתב ב,הספר. "דת השוואתית "בנושא

השוואתי פן  דן באו,ר מוחמד שרפי"המלומד והמחנך ד
התפתחותן ר מוסברת בספ. בשלוש הדתות המונותיאיסטיות

  .וכן קווי הדמיון והשוני ביניהן,  של הדתותההיסטורית
מייצג גישה פלורליסטית ספר זה , סיכומו של דברב    

ביקורת קולנית מפי לנתונים תכני הספר זה שנים  מ.וסובלנית
  .שיד גאנושיא ר,מנהיגםמפי  ו,האחים המוסלמים

להביא : ה ברור שהקים שר החינוך היאמטרת הוועדה    
מורים ש, הזה" לאומי- מוסלמי והאנטי-האנטי"לגניזת הספר 

במשרד החינוך בישראל ה פעל, אופן דומהב.  מעריכיםרבים
ועדה זו מנסה לבצע .  שהוקמה בידי השר גדעון סערועדה

מקצוע ) ר"מפמ(מרכז - של מפקחתעסוקתי ממוקד חיסול 
  .ישרלגנוז את ספרי האזרחות אותם א ו,אדר כהן, האזרחות

,     קו דמיון נוסף בין הנעשה בישראל לבין הנעשה באזורנו
גם הוא איש , ניתן למצוא בפעולתו של שר החינוך המצרי

נכנס לתפקידו בתחילת שר זה  .תנועת האחים המוסלמים
 של "כישוריהם ופעילותם"וכבר הכריז שיבדוק את , אוגוסט

  .  במשרדורים"כל המפמ
בידי הושמצו בעבר המצרי   החינוךבמשרדרים "ממפה    

כפירה של דברי מפיצי "אשר טענו כי הם , האחים המוסלמים
תורות של הקולוניאליזם התרבותי מנחילים  ו,השמאל
חר גדעון סער נראה כי האופן בו ב .רחמנא ליצלן, "הצרפתי

   . לשמש נר לרגלי האחים המוסלמיםיכול, לטפל באדר כהן
  

  תקשורת
מערכה סלפים במצרים בעיצומה של     בימים אלו מצויים ה

  קצפםבמיוחד יצא. "פיגולי רמדאן"התקשורת מכלי לטיהור 
בהן מופיעות , ששודרו בטלוויזיהדרמות היסטוריות על 

  .של חבריו של הנביא מוחמד, בשר ודם, דמויותיהם
סיחים המ, מופעי ריקודי בטןמתנגדים הסלפים ל,     כמו כן

  . "דרון מוסרי תלולורד מם בממוליכי" ו,דעתם של הצמיםאת 
גם כיום משדרים כלי ,     בדומה לימי השלטון הקודם

 היה –אז .  דברי חנופה לראשי המדינה במצריםהתקשורת
ראשי הצבא ב מדובר –ואילו כיום , מדובר בחנופה למובארכ

  . מנהיגי האחים המוסלמיםבו
עיתון -שלטון-השילוש הוןכי , הדוגמא המצרית מלמדת    
,  המיליונר שלדון אדלסוןנואצלנו יש. נו המצאה ישראליתאי

ישראל "שהוא ידידו של בנימין נתניהו ובעליו של העיתון 
בעל ההון המושך בחוטי התקשורת , ואילו במצרים, "היום

שבבעלותו תחנות טלוויזיה , הוא המיליארדר נגיב סאויריס
  .וכן עיתונים, ורדיו

  

 
  

 צנעת נשים
. זמרות ורקדניות עוטות רעלה במצרים מזה כרבע מאה    

 לבל ,רקדניות רבות על לבושן מקפידות ,אולם באחרונה
מספר גדל והולך של זמרות מסרב . ייחשף טפח או טפחיים

 83%, במקביל. נשיםורים גבשל  ,להופיע בפני קהל מעורב
  .ה מיניתדמהטר  מדווחות כי סבלומצריםב הנשיםמ

 תקופה קצרה שהוקרן, "678 של אוטובוס הנשים"הסרט     
עוסק בחייהן של שלוש , 2010-בבבתי הקולנוע במצרים 

אך .  שסבלו מהטרדה מינית,משכבות אוכלוסיה שונות, נשים
 רישיון להקרנה מחדשמסרבת ממשלת מצרים להעניק , כיום

  ". חשש לשלום הציבור"בשל , של הסרט
העיקרון של ? לנוומה אצ.     עד כאן צנעת הנשים במצרים

, שבעבר רק חרדים הקפידו עליו, "קול באישה ערווה"
 בד בבד מתרבים .לאומי-דתיאל הציבור הרחב גם תמ

 ,הטרדה מיניתמקרים של הדיווחים בתקשורת הישראלית על 
  . ורשע בדין כאנס סידרתיהנשיא המדינה לשעבר אפילו ו

הלכות  ללמוד שיעור או שניים בבישראל יכוליםהחרדים     
, הם יוכלו. במרוקו ובמצרים, צניעות משכנינו בתוניסיה

 לאמץ את התביעה לבטל חוקים מודרניים המקלים ,למשל
הגי ההלכה ו ולחזור לנ,על האישה לקבל גט מבעלה

לוב יוכלו ממתימן ו.  המעניקה זכויות יתר לגברים,)השריעה(
לשאול את התביעה לאפשר לנשים לתת ייפוי כוח לבעליהן 

ככלות , הריש. להצביע במקומן בבחירות מנת שיוכלו על
 ... רק גברים מבינים בפוליטיקה,הכול

 

 עמותות
    מצרים מנוהלת כיום במשותף בידי הצבא והאחים 

יזמה התקשורת מערכה נגד עמותות , בהשראתם. המוסלמים
ובעיקר נגד אלה , )רים"מלכ(רווח - ונגד מוסדות ללא כוונות

 מואשמים הגופים אל .אדםזכויות הגנה על העוסקים ב
ר שא ,תעמולהבקבלת תמיכה כספית ממקורות זרים ובהפצת 

  .נועדה להכפיש את שמה של מצרים בעולם
 "אשמת"ריקאים בם אמ אזרחי20  במצריםבאחרונה נאסרו    

הם שוחררו בערבות לאחר . רים"פעילות בעמותות ובמלכ
ממצרים עד ונאסר עליהם לצאת , ב"התערבות שגרירות ארה

אם "לידיעת אנשי עובדות אלה אני מביא . תום משפטם
שיוכל לשמש אותם , עמיתיהם במצרים צברו ניסיון". תרצו

  ...נגד האקדמיהקרן החדשה לישראל ובמלחמתם נגד ה
אנו . כי אם חוזה – שקובי אוז אינו הוזה ,אם כך, מסתבר    

נו מספרים כפי שא, תיכוני-זרחונגל מ'איננו וילה אירופית בג
  .ונגל'אנו חלק מן הג. לעצמנו

  
  בחוג להיסטוריה כללית לימד  עמנואל סיוון' פרופ

   עמי האסלאם באוניברסיטה העבריתתובחוג לתולדו



  

 6 /בעולם

  

  מול פלגנות ואלימות
  

   בעקבות רציחתם של כורי הפחם במכרות לונמין בידי משטרת דרום אפריקה

  
  ,בלייד נזימאנדהמאת 

  אפריקאית- ל המפלגה הקומוניסטית הדרום"מזכ
  

) א"מקד(אפריקאית -    המפלגה הקומוניסטית הדרום
ומביעה , עובדים ועניים, אפריקאים-מצטרפת למיליוני דרום

יה ואהדתה לאלה שאיבדו את יקיריהם וידידיהם את תנחומ
. מערב המדינה-בצפון, בשבוע רווי האלימות במכרות לונמין

אנו מרכינים ראש לזכר אלה שאיבדו את חייהם במעשי 
אלפי פעילים קומוניסטים השתתפו . האלימות הטראגיים

  .    בטקסי זיכרון שהתקיימו ברחבי המדינה
לצעד האחראי שנקט נשיא א מביעה את הערכתה "    מקד

שהקים ועדת חקירה , ייקוב זומה'גהחבר , אפריקה-דרום
וכן מינה צוות שרים , בראשות שופט

 המיידים של ןשתפקידו לדאוג לצרכיה
בכוונת . המשפחות והקהילות שנפגעו

א להציג את עמדתה בפני ועדת "מקד
ואנו רואים זאת כהזדמנות , החקירה

עשיית ת מצב תלמחשבה רצינית אודו
לו  מהסוג החשופה לפגיעה אלימה, הכרייה

  .היינו עדים
א מאמינה כי נדרש מחקר "מקד,     בנוסף

וניתוח יסודי יותר של תנאי החיים במכרות 
כדי לתת מענה לבעיות , ובקהילות שסביבן

  .הבוערות של מעמד העובדים
, שנשפך ללא צורך, דמם של העובדים    

,  הכעס הזהאך בתוך כל. הוליד כעס מוצדק
יה ואת מעטים ניתחו את ההיסטור
- בדרוםההתפתחות של תעשיית הכרייה

שיצרה את התנאים שאיפשרו את , אפריקה
המטרה צריכה להיות הבנת הגורמים שיצרו . האלימות הזו
  .ולא הטחת האשמות, את הטרגדיה

  

  :ילה'לראשונה בצ

  קומוניסטית בראש האיגודים המקצועיים
  

לראשונה בהיסטוריה של , נבחרה) 24.8(    בשבוע שעבר 
ר הפדרציה המאוחדת "פעילה קומוניסטית לתפקיד יו, ילה'צ

ל הסתדרות "מזכ, ברברה פיגרואה).  CUTׂ(של העובדים 
המורים וחברת הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית של 

  .ל הקודם"החליפה את המזכ,  ילה'צ
הוקמה , עייםבה חברים כל האיגודים המקצו, יהיהפדרצ    
 ,אחר ההפיכה הצבאית של הגנרל פינושהל. 1953-ב

  .אך המשיכה לפעול במחתרת, היא פוזרה, 1973בספטמבר 
אמר , "מדובר באתגר היסטורי עבור האיגודים והמפלגה    "

מקצועית של -האיגודהאחראי על הפעילות , אוסקר ארוקה
 אין ספק שהחברה פיגרואה נבחרה. "מפלגה הקומוניסטיתה

המחאה החברתית בעקבות בעקבות ההפגנות ההמוניות ו
שהאיגודים המקצועיים יהיו חלק העובדים רוצים . הגוברת

חלק מרכזי במערכה לשינוי החברה , מהמחאה החברתית
  ."יליאנית מן היסוד'הצ

כשקמו האיגודים המקצועיים , כבר לפני מאה שנים    
אירעו מקרי , אפריקה-ים בתעשיית הכרייה בדרוםהראשונ
כמה מהשביתות המרכזיות של עובדי המכרות . אלימות

, 1922-מרד ראנד ב: נתקלו באלימות קשה מצד השלטונות
שהובלה , 1987ושביתת , 1946-שביתת הכורים הגדולה ב
כי לבעלי המכרות , לזכורעלינו . בידי איגוד הכורים הארצי

 ,צול מתיחויות והבדלים אתניים ושבטייםעבר מפוקפק של ני
  .כדי לפלג את מעמד העובדים ולהעמיק את השליטה בו

    עלינו לנתח ברצינות את האיומים העומדים בפני מעמד 
 בפני האיגודים המקצועיים –ובמיוחד , העובדים

בדומה , האלימות המשטרתית בלונמין. הפרוגרסיביים
מחישה כי ישנה מ, למקרים דומים מהתקופה האחרונה

 האיגודים  הסתדרותמתקפה נרחבת כלפי
אפריקה -דרוםהמקצועיים של 

)COSATU –ו" קוסאט.(  
כי כאשר יריבינו , א הזהירה"    מקד

הם לא , חשים שיש חילוקי דעות בינינו
חשוב שנושאים . יהססו לצאת למתקפה

ו בחודש "אלה יידונו בוועידת קוסאט
החוזק של נקודות כן כולל ניתוח , הבא

והחולשה של הוועדים המאורגנים 
וכן של ההסתדרות , ו"במסגרת קוסאט

אנו מציעים שנעסוק אין . בכללותה
אלא שנגבש תכנית , בביקורת בלבד

  .ו וחיזוקה"קונקרטית להגנה על קוסאט
  

ו חייב לנתח את "    הדיון בוועידת קוסאט
על רקע הקשר , מקרי האלימות במכרות

י העולמי שבין המשבר הקפיטליסט
לבין , והירידה בשיעור הרווח של ההון

 .המתקפה הנוכחית על מעמד העובדים
אל לנו לחדול מבחינה מתמדת של דרכי עבודתה , במקביל

  .ולחתור לשינויה, של המשטרה
  

אשר , א מגנה בחריפות את האופוזיציה בפרלמנט"    מקד
לגלגל לפתחה של הממשלה , עניינית-בצורה זולה ולא, מנסה

 מפלגות האופוזיציה .את האשמה בגין מקרי האלימות
נמנעות במכוון מעיסוק בנסיבות שהולידו את מקרי 

וחלקן אף קנו את הטיעון החלול המדבר על , האלימות
  . בתור הסיבה לאלימות" יריבות בין איגודים מקצועיים"

  

חילת ב,     הדבר מזכיר את תירוציו של משטר האפרטהייד
שר הסביר את המלחמה הרצחנית שיזם כא, שנות התשעים

". אלימות של שחורים כלפי שחורים"נגד תנועתנו בתור 
איגוד הכורים הארצי "הדמגוגים מהאופוזיציה טענו כי , ואכן

כשם שדוברי משטר , "הוא הגורם לאלימות במכרות
הקונגרס הלאומי האפריקאי הוא "האפרטהייד טענו בעבר כי 

  ".הגורם לאלימות בארץ
  

 הניסיון של חלק מגורמי האופוזיציה להשוות בין אלימות    
.  הוא מקומם–המשטרה לבין הטרור של משטר האפרטהייד 

העובדה שהממשלה בחרה להגיב לטרגדיה במהירות 
, מעידה שאין היא אדישה כלל למקרי המוות, וביעילות

  .מתקבלים על הדעת- בלתי–ורואה אותם כפי שהם 
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  יצרבין הסדר ל
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

מוצג בדירת " בית רבנדרה אבלה"מופע ה
 ,מספק את יצר המציצנות, מגורים בחיפה

  אליעז ותמר רבן , וקושר בין לורקה
  

 תלוי ,33בכניסה לדירה בקומת הקרקע ברחוב בן יהודה     
 ".בית ברנרדה אלבה"ב יד מרושל תשלט עליו נכתב בכ

נשקפת ו ,בת ליד שולחן העבודה יושתמר רבןדמותה של 
ניתן להבחין שהיא מעיינת , כאשר מתקרבים. מבעד לחלון

האם היא ממחישה כך הבדל בין צפייה בהצגה לבין . במחזה
  ?אמנות המיצג

ך למכולת שכונתית באחד ומקום ההתכנסות הוא בסמ    
 הקהל ממתין ישוב על .המוזנחים ביותר בעירהרחובות 

. יפס' שתיים מהממתינות אוכלות צ,כיסאות כתר פלסטיק
יש כאן ניסיון להוציא את הקהל אל מחוץ לאזור  ניכר כי

 ,שה ואישישלושים אהקהל לא מונה יותר מ .הנוחות שלו
   .מודרך בנבכי דירת המגורים החשוכהו

אמנית , תמר רבןה של ת דירעם הדלקת האורות נחשפת    
כות  כאן מתרחשות שתי המער.המיצג ובמאית המופע
פדריקו מאת " בית ברנרדה אלבה"האחרונות של המחזה 

  .מלאכת האירוח של תמר רבןכאן מתרחשת גם . גרסיה
  

  

  
  
  

וכל , החדרים פעמים רבות צרים מלהכיל את כל הקהל    
מקל סבא שהוא גם כיסא  –צופה מקבל כיסא מוזיאון 

אך במקביל ,  להסתובב חופשי בביתךהקהל מתודר .מתקפל
באופן שמקל על ההזדהות  ,שעתייםכלא בבית משך  הוא נ–

  . הכלואות בביתן,עם בנותיה של ברנרדה
 , מעוררת שעמום מדי פעם, שאיננה צפייה בלבד,תהשהו    

רבה האינטימית לנשים יותחושה של מציצנות מתלווה לק
מבצעות בקולן ובשמן את אלא , שאינן משחקות, בבגדי בית

למייצגות , ופכות לסימבוליותפעולות סידוק הבית ה. הטקסט
יצר מודחק או רצון לשוות מראית עין של נורמאליות לחוויה 

  .של שליטה
האם זו שליטתה של ברנרדה בבנותיה והכפפתן לנורמות     

האם אנו צופים בתמר רבן ? התנהגות פוריטניות וקיצוניות
 מי מפעילה את הכוח ?משתתפות במופעבשולטת ביד רמה ה

  ?בתוך הדירה

  
, יאטרליות מוכרותבהתאם לנורמות ת, כאשר נצפה בהצגה    

. אשליה מלאה של זמן אחר ודמויות אחרותנקבל על עצמנו 
 גם במאית –דמותה של תמר רבן כפולה , במופע הזה

המכפיפה ,  וגם אם המשפחה,שפועלת בחלל ביחס לטקסט
  .את בנותיה למנהגי אבל טוטאליים וממושכים

  

  
  

בתחנה , "במת מיצג"זהו המופע השלישי שמקדישה     
קדמו לו .  למחזה של לורקה,אביב-המרכזית החדשה בתל

 , בבימויה של תמר רבן," מערכה ראשונה–דינג דונג "
ובהשתתפות שחקניות  גיא גוטמןבבימוי של " רמיקס"ו

  .האנסמבל
ו האחרון של מהו המניע לעיסוק כה אינטנסיבי במחזה    

כשנתיים נערכה פגישה לפני ?  שנים76לפני תב  שנכ,לורקה
בפגישה .  בה הוצג המחזה,פתוחה בבית קפה ברחוב מסדה

 בתרגומו המיושןדווקא  לעשות שימוש הבחירהגם הוסברה 
  .במקום בתרגום חדיש יותר, רפאל אליעזשל 
שוקה לבין תגם סיפורו האישי קושר בין , כמו המחזה    

כדי  ,לחיפהאליעז עבר בראשית שנות השישים . מוות
אבא ראש העירייה להתגורר במגורי הסופרים שהציע אז 

 ושלושה ימים לאחר ,עברהמכמה חודשים אחרי . חושי
בידי  למוות האחרונהלה ורעה, שאשתו הצטרפה אליו

  .סופרת צעירה, ברוך- עליזה פאנו,המאהבת שלו
תתפות במחזה ש לממתייחסת רבן,  של ההצגהתוכנייה    ב

במופע עצמו נקראות המשתתפות ואילו . בנותכאל 
אלא חקירה של אופני , זהו לא משחק. בשמותיהן האמיתיים

בתוך הדירה ,  אליעזפעולה בתוך העברית הארכאית של
  .החיפאית

ההתרחשויות . נכפית על הקהל בתוך הדירההאינטימיות     
בעת ששרית מרדדת בצק לשטרודל . מתקיימות במקביל

. בחדר ההסבה שיחה בין תמר לבין מיריינערכת , במטבח
זמניות מאפשרת לקהל שמשוטט בדירה לבחור באיזו -הבו

 ולעיתים ניתן לצפות בכמה התרחשויות ,התרחשות לצפות
 באמצעות המראות , או מהמרפסתבמקביל מחדר העבודה

  .המרובות על הקירות
משם ניתן . קראת הסיום מתבקש הקהל לצאת לחצר    ל

המובאות , ת הטראגיות המסיימות את המחזהלצפות בסצנו
 העומדת ,בדיבוב מתיילד של אחת משחקניות האנסמבל

  .סמוך לדלתות הזכוכית, בחוץ
מחשש להחריד , מחיאות הכפיים בסוף המופע מושתקות    

 בקולה  רבן מכריזה על כך.את מנוחתם של השכנים
י  ליד בא–רוב בינה לבין הדמות שהיא מגלמת  העי.הסמכותי

? האם דיירי הבניינים הסמוכים יגיעו לצפות במופע. ביטוי
האם אמנות אליטיסטית ומנותקת כמו מיצג עשויה להקרין 

        ? מעבר לחצר מוארת בה לוגמים קפה,על סביבתה

"ית רבנדרה אבלהב"תמר רבן ב  
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 שהיה בעבר – מאות עובדי מפעל הזכוכית פניציה    

 – 1989- והופרט לידי תאגיד אמריקאי ב, בבעלות ההסתדרות
 נגד הפיטורים הפגנה ראשונה) 23.8(קיימו בשבוע שעבר 

  . עובדיםמאות הצפויים של 
אנחנו ", בין היתר, העובדים הניפו שלטים עליהם נכתב    

עתיד , פרנסה להורים", "בודרוצים לע", "נלחמים על הבית
הפריפריה "- ו" בלי פניציה אין זכות קיום למדינה", "לילדים

העובדים הודיעו כי בכוונתם ". היא חלק בלתי נפרד מישראל
, לרבות מול קריית הממשלה בירושלים, להמשיך בהפגנות

  .בעת ישיבת הממשלה
 שיצאה מהכניסה למפעל בגליל התחתון ועד ,בצעדה    

קראו העובדים לממשלה להתערב ולמנוע , ומאנהלצומת ר
בצומת רומאנה חסמו העובדים לזמן קצר את . הפיטוריםאת 

לא נניח לממשלה להתחמק ". הכביש ואף הבעירו צמיגים
לשרים לא יהיה שקט עד שהבעיה . גורלה של פניציהבמדיון 

-ל". ר ועד עובדי פניציה"יו, חיים קטריאמר , "שלנו תיפתר
אין כמעט סיכוי , ם העלולים להיפלט מהמפעל העובדי400

  .הוסיף, "למצוא משרות פנויות באזור
  

  הצורים ופצועים בהפגנות בגדע
,  צבאידי כוחותבארבעה פעילים נגד הכיבוש נעצרו     

בכפר הפלסטיני נבי סאלח ) 24.8(במהלך הפגנה שהתקיימה 
 ,שבוע מדי , מזה שנתיים מתקיימת בכפר.בגדה המערבית

  .נה נגד הפקעת אדמות הכפר ונגד התנכלויות המתנחליםהפג
מאות השתתפו בהפגנות ,     נוסף להפגנה בנבי סאלח

בכל . כפר קדום וביתוניה, ניעלין, שהתקיימו בכפרים בילעין
במטרה לפזר , הפעילו החיילים כוח נגד המפגיניםהמקרים 

נפגעה , עיתונאית קנדית, שתתפותהמאחת . את ההפגנה
  .רגלה מירי של כדור מתכת מצופה גומיבידה וב

  
  
  

  אמנים נגד עינויים: א" בתהתערוכ
, יהודים וערבים,     שורה של אמנים פלסטיים בכירים

אשר , "ויענונו"ישתתפו בתערוכת אמנות חדשה בשם 
  . תתקיים ביוזמת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

  
  

  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,וארך בדביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
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בבית ,  בספטמבר6,     התערוכה תיפתח ביום חמישי

 30-בותיסגר , )א"ת, 9אלחריזי ' רח(ש זריצקי "האמנים ע
במסגרת התערוכה יוצגו עבודות שנוצרו . בספטמבר

  .וכן יוקרנו סרטים תיעודיים, בהשראת קורבנות עינויים
  

  ש תופיק טובי"רחוב ע: חיפה
קרוא לרחוב קיסריה על שמו בכוונתה של עיריית חיפה ל    

, ברחוב. תופיק טובישל המנהיג הקומוניסטי המנוח 
  . רר טובי משך שנים רבותהתגו, הנמצא בשכונת ואדי ניסנאס

. גורמים בימין מתנגדים להחלטת העירייה,     יחד עם זאת
הליך "כי אמר , )ל"מפד (שי בלומנטל סגן ראש העירייה

 שכן ניתן להשתמש בו גם לצרכים ,שינוי השמות הינו מסוכן
אין צורך להנציח אנשים על ידי קביעת שמם . פוליטיים
  ."גם בדרכים אחרותאלא ניתן לעשות זאת , ברחובות

תקף , הישאם עבדו, ש"חבר מועצת העיר מטעם חד    
והדגיש את תרומתו של טובי , בלומנטלבחריפות את דברי 

 .במשך עשרות שנים, יהודיםההערבים ו, לתושבי העיר
  

  
  

  י תקיים סמינר על אלימות נגד נשים"תנד
) י"תנד(פעילות תנועת הנשים הדמוקרטיות בישראל     

הסמינר .  אלימות נגד נשיםבעיר רמלה בנושא סמינר יקיימו
וישתתפו , משעות הבוקרהחל ,  בספטמבר8, יתקיים בשבת

  . חוקרות ונשות מקצוע, נשים הפועלות נגד אלימותבו 
, מקרי רצח של נשים    הרקע לקיום הסמינר הוא הישנות 

  . הסמינר יתקיים בשפה הערבית. בייחוד בערים רמלה ולוד
   

  

  נורדאומאהל 
  אביב-תל,  נורדאו פינת אבן גבירולשדרות

  

  20:30 בשעה,  באוגוסט29, ביום רביעי
  

  המשבר הקפיטליסטי 

  והשלכותיו על ישראל 
  

והאם ניתן להתמודד ,  בישראלגעכיצד פ, מדוע פרץ המשבר
  .ניסה חופשיתכ .אפרים דוידי ר"עם דמפגש ? עם נזקיו

  

  ש"סיות של חד"פורום העו
  

שבמסגרת (ת לאיגוד העובדים הסוציאליים  הבחירו   
, המועד האחרון להצטרף. 29.1.2013-יתקיימו ב) ההסתדרות

  .30.9.2012הוא , ת להצביע בבחירות/על מנת להיות זכאי
ש קורא לעובדות ולעובדים "סיות של חד"    פורום העו

להבטיח את חברותם , ים/ים וערביות/יהודיות, סוציאליים
  .ם להשתתף בבחירותבאיגוד ואת זכאות

  050-6521650: לפרטים


