
  
  

  !לעצור אותה מיד. ההסלמה המלחמתית בעזה היא אסון לשני העמים
  

    מאז יזמה ממשלת ישראל את עליית מפלס האלימות 
, )14.11 (עברי'אחמד גההתנקשות בבבצעה את , בדרום

הפכו חייהם של מיליוני , ראש הזרוע הצבאית של החמאס
  . פלסטינים וישראלים למציאות טרופה של פחד ושכול

אזרחים ונות של   הטלוויזיה משדרת ללא הפסקה תמ  
מחסה ומייחלים המחפשים , מיישובי הדרום

 – תושבי קריית מלאכי –שלושה מהם . לרגיעה
 הלב נחמץ .נהרגו ביומה השני של המלחמה

, ספר-למראה תלמידים שנשלפו מבתי
, עובדים שנשלפו ממקומות העבודה

 ונשלחו –סטודנטים שנשלפו מהמכללות 
  . דים"לם למקלטים ולממכו

אין מקלטים ואין ,     אולם ברצועת עזה
 תמונות –את התמונות מעזה . דים"ממ

של הרס נרחב ושל הרוגים , קשות מאוד
.  אין משדרים בטלוויזיה–ובהם ילדים , רבים

   הפלסטיניםהלוויותיהם של עשרות האזרחים
, חנין טאפש הצעירה שבהם היא –החפים מפשע 

ועבור ,  נותרות בלתי מסוקרות– חודשים 10תינוקת בת 
  . גם בלתי ידועות–רוב הציבור הישראלי 

שקראו להפסקת אש ,     בהפגנות המחאה ברחבי הארץ
נשאו , מיידית ולבלימת ההתדרדרות למלחמה נרחבת

 מדינה – 67: "ש שלטים אדומים עליהם נכתב"פעילי חד
  ".פלסטינית בצד ישראל

אלא גם ככתב ,  כתביעה פוליטיתמסר זה מהדהד לא רק    
העושה , ליברמן-ברק-האשמה למדיניות ממשלת נתניהו

 מה .כל שביכולתה למנוע הקמת מדינה פלסטינית
ממשלה השוללת את ? המשמעות של סרבנות שלום זו

מוביל מחמוד עבאס אותו , ם"באוהמהלך הדיפלומטי 
ממשלה הממשיכה ; הרשות הפלסטיניתר "יו, )מאזן-אבו(

ולטשטש את , לבנות בהתנחלויות, ציח את הכיבושלהנ
 ממשלה זו זרעה – 1967 ביוני 4-את גבול ה, הקו הירוק

  .יבואוולהסלמות שעוד , את הזרעים להסלמה הנוכחית

.  מעגל הדמים הוא בלתי נמנע–    כשיש קיפאון מדיני 
כפות על כי ניתן ל, תקוותם של מקבלי ההחלטות בישראל

אך שאיפתם , הפלסטינים מציאות בה הכיבוש יימשך
  . היא אשליה–לעצמאות לאומית תיפסק  

אותו שוללת , הוא לא רק שם קוד לפתרון של שלום" 67    "
 זהו גם מספר הימים שבין – 67. ממשלת הימין

 .לבין הבחירות לכנסת, עברי'ההתנקשות בג
 רחוקה מלהיות –הסמיכות בין האירועים 

בנאום שנשא שר החוץ אביגדור . קריתמ
, שעות ספורות לפני ההתנקשות, ליברמן

מאס לי לשמוע את הקיטורים נ"אמר כי 
, ואכן". והבכי במדינה לגבי העניין החברתי

סדר היום המלחמתי מסייע בידי הימין 
, החברתיות הבוערותאת השאלות טשטש ל

  ".הליכוד ביתנו"כוחו של שאיימו לגרוע מ
אחת מאלה שנפגעו ממלחמת הבחירות         

', כ שלי יחימוביץ"ח, ר מפלגת העבודה"היא יו
שדימויה הציבורי כנושאת הדגל החברתי אשר קיוותה 

ה ולשותפ, יסייע למפלגתה להפוך לסיעה משמעותית בכנסת
  .בנימין נתניהוקואליציונית בכירה בממשלה שירכיב 

: בהתקרנפות, יכצפו? ההתקיפעל ' יחימוביץ    כיצד הגיבה 
עברי היה 'אחמד ג. ישראל מאוחדת במלחמה נגד הטרור"

וגם , הפגיעה בו הייתה נכונה ומוצדקת... טרוריסט-ארכי
כפי , הפעולה. ל"הביאה לידי ביטוי יכולות מדהימות של צה

למחרת  ".היא נכונה ומדודה, שהיא מתבצעת ברגעים אלה
 חלק מדברי קראתי: "כתבה בעמוד הפייסבוק שלה, התקיפה

 ועל ,הביקורת כאן על ההתייצבות שלי לטובת המבצע
ואני דוחה את הביקורת , ל"התמיכה שלי בממשלה ובצה

  ."תוהן הגיוניות וחיוני, מטרות המבצע מקובלות עלי. הזאת
נחוצה , טירוף המלחמתי מבית מדרשו של הימיןמול ה    

הכתובת לכך . שוחרת שלום וצדק חברתי, חלופה שמאלית
שהתייצבה נגד המלחמה באותה נחישות בה , ש"היא חד

  .המחאה החברתיתעם התייצבה 

  2012 ברבנובמ 21, 46    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  התיאולוגי

אלא לטייסים , התושבים בעזה מתפללים לא לאללה"
רק הדיוק והמקצועיות . במטוסי חיל האוויר שבאים לתקוף

  ". שהם לא יפגעוובטיחשל הטייסים י
  )16.11, 2ערוץ חדשות , השר להגנת העורף, אבי דיכטר(

  
  ?אוהב דגים, דייג

  ."ך לתאר לכם עד כמהאין לי דר. אני שונאת הפגנות"
לשעבר פעילה חברתית וכיום מתמודדת , סתיו שפיר(

  )8.11, "חדשות מודיעין"  ,עבודהבפריימריז של מפלגת ה

  
  מהנעשה בפשיסטאן

, ת של ליברליותאביבים מבינים שמרוב סיסמאו-התל"
 לילדים שלהם לא תהיה , שנה20בעוד  –דמוקרטיה ושוויון 

בעיקר , שות תנועות בעולםבסיסמאות האלה משתמ. מדינה
, מי שלא ציוני... כדי לחסל את העולם המערבי, אסלאמיות

  ".שלא יהיה פה
  )9.11, "העיר", האיחוד הלאומי, כ מיכאל בן ארי"ח(

  
  אבחנה כמעט רפואית

.  הבחירות קמפייןהנחנו שנתניהו בא לצרפת כדי לקדם את"
 טקס האזכרה: ור שלו נועד להתבצע בשני שלביםהביק

.  ובהמשך הנאום,]ס היהודי בעיר טולוז"לנרצחים בבי[
 זה לא היה טוב .נתניהו נזהר בדבריו, הייתי לצידומשום ש

   ."...האזכרה לעצרת הבחירותלהפוך את 
  )8.11, "לה קנאר אנשנה ", נשיא צרפת,פרנסואה הולנד(

  

  חלוקת עבודה
אבל את השכנים אנחנו , אלוהים ציווה לנו את הארץ"

ולהגן על , די כמה שנים צריך להוציא את החרבותמ. קיבלנו
  ."עם ישראל

  )14.11, 2חדשות ערוץ ,  הליכוד,כ דני דנון"ח(

  
  איפוק ומתינות מייד אין דה ליכוד

צריך היום לכתוש את כל ראשי החמאס ולא להתחשב "
להיכנס אליהם כמה . על כל פגז להמטיר מאות פגזים. בכלום
 ולא להסתפק , מקרובלחסל את התשתית שלהם, שיותר

 צריכים .איפוק זה מושג שלא שייך למזרח התיכון. בדיבורים
 כך שהפחד והאימה יהיו אצלם ,להחזיר את כוח ההתרעה

  ."כמה שיותר
  , הליכוד,  סגן השר לפיתוח הנגב והגליל,כ איוב קרא"ח(

  )16.11, 7ערוץ 

  
  מכתבים למערכת

  

   ריטואל עקוב מדם
הוכרז , סגרתו הותקפה רצועת עזהבמ, "עמוד ענן"מבצע     

אבל בכך אין . 2013כחודשיים לפני בחירות , בתזמון חשוד
 2009ירי מהאוויר על עזה היה גם לפני בחירות : כל חדש

  "). מכת ברק ("2006ולפני בחירות ") עופרת יצוקה("
    זכור גם כיצד שלח בגין את מטוסי חיל האוויר להפציץ 

וכיצד יזם שמעון , 1981- הבחירות בלפני , את הכור העיראקי
  .1996-לפני הבחירות ב, בלבנון" ענבי זעם"פרס את מבצע 

 וכאלה המתחנפים –    נראה שעבור פוליטיקאים מהימין 
כדי לצבוע את ,  חיי אדם הם מחיר פעוט לשלם–לימין 

  .מערכת הבחירות בצבעים שהם סבורים שנוחים להם
  ירושלים, צבי תבל

  

  חינוך לחיסול
  

  יוסי סגולמאת 
 

שממשלת ישראל מתכננת את פעילותיה , לפעמים נדמה    
התכנון הראשוני היה לכתוב על . כדי להקל על כתיבת הטור

ם יצא אמסל. אלוף שטרןבין ההחיבור בין הרב אמסלם ל
, אלטרנטיבה למפלגה החרדיתניסיון להעמיד ס תוך "מש

רבים . ודה תורה לעבחיבוראשר יאפשר וליצור מודל משופר 
 גמורים ולא מעט עיתונאים חילונים, בתקשורת התלהבו

  . ועבורהרהרו באפשרות להצביע 
מחרים כל מי שלא אשר אלוף     אך חבירתו של אמסלם ל

 את אמסלם לדמות הרבה פחות סימפטית כתהופ, לבש מדים
דרך לשילובם של הלוואי ותימצא ה. יתבעייתיותר הרבה ו

 עדיף שימיתו עצמם באוהלה של  אבל.החרדים בישראליות
 על פני הפיכתם ללוחמים הממיתים עצמם באוהל ,תורה

 .סיירים
אושרה התוכנית פורסם בתקשורת כי ,     מעט לאחר מכן

קרב מלמתן מענקים לבתי ספר לפי כמות המתגייסים 
איכות , המורים יתוגמלו לא לפי כמות האקדמאים. בוגריהם
אווירה ,  תרומה לקהילה,היקף האלימותצמצום , ההשכלה
המדינה , במקום זאת.  הישג פדגוגי אחרכל או ,לימודית

ל לאכוף עליהם את חוקי "תתגמל אותם לפי יכולתו של צה
תימשך אפלייתם של הערבים ושל , כמובן, כך. הגיוס

 .םסויבג מעוניין הצבא לא ר שא, חלשותמוהשכבות ה
ית של מפקד הזרוע הצבא" חוסל",     עוד באותו שבוע

 לראות את הערבים דרך ממשלת ישראל שוב בוחרת. החמאס
 שרק יחשוב, ושב שמדובר בצעד יעילמי שח .כוונת רובה

היה , ן מועד אם יום לפני,הבחירות בישראל היו נראותאיך 
  .בני גנץל "את הרמטכ, חלילה, החמאס הורג

שיג מספיק מנדטים היה עלול לההרב אמסלם , במצב כזה    
 ולתקצב בתי ספר לפי איכות ,שר החינוךת יוכדי לה

סיכולים אשר  .מבצעיםבוגריהם הסיכולים הממוקדים ש
 . שבה כולם מפסידים,גוררים אותנו לתוך מלחמה נצחית

  
  
  
  
  
  
  

  תיקון טעות
  

נפלה טעות בשמו ) 14.11" (זו הדרך"מדור התרבות ב    ב
לו הייתי "אשר ביים את הקליפ לשיר , DAMשל חבר להקת 

ולא , סוהיל נפארשמו של הבמאי הוא ". ולה לחזור בזמןיכ
  .כפי שנכתב שם



  מ

 3/מדיניות 
 

  

  מלחמת שלום נתניהו
  

  אך תסייע להסתיר את העוני והפערים, הפצצת עזה לא תביא ביטחון לדרום

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

 

הכריזו ראש הממשלה , בחזה נפוח מרוב חשיבות עצמית    
נתניהו ושר הביטחון באוזני העיתונאים והציבור כולו על 

, כצפוי. והפעם ברצועת עזה, פתיחתה של עוד מלחמה
זו  "–פפו השניים בתירוץ השחוק מרוב שימוש נו

וכצפוי נאחזו בתירוץ זה גם ; "מלחמת אין ברירה
שמבחינתם הפצצת , פוליטיקאים מקדימה והעבודה

 .עזה היא סיבה להצדיע לממשלה
כי בתחילתה של כל , הניסיון לימד אותנו שוב ושוב    

כי הפעם , מלחמה מתחייבת הממשלה בחגיגיות
 לעבר הערים והיישובים בדרום המדינה יושם קץ לירי

, אך תמיד מגיעה המלחמה הבאה, )או בצפון המדינה(
שקר רודף ". אחת ולתמיד"האמורה לפתור את הבעיה 

שרודפת אשליית כוח , אחיזת עיניים
 .מסממת

הכינו אותנו , בשנה שחלפה    
נתניהו ושותפיו למבצע הצבאי 

תוך שהסבירו , ןאהגדול נגד איר
כמו לסובלים ( ושוב לנו שוב

איום "ן היא אשאיר, )מקשיי הבנה
עדיין זו אך למלחמה ". קיומי

שבינתיים , חיוני פרטנר אמריקאי
 כפי שהכריז ,לכן.  לא נתן לנתניהו את האור הירוקעוד

 . נדחתה לאביבהמלחמה נגד איראן , נתניהו
אז , אמרו לעצמם נתניהו וברק, אבל בינתיים יש בחירות    
איך נארגן פה סדר יום המתאים למערכת , יראן לא אאם

שותפות , כזכור, מפלגות אלה? הבחירות של מפלגות הימין
ואת משפחות , לממשלה המחבקת את המתנחלים מצד אחד

אורגנה , בתזמון מושלם מבחינת הימין,  והנה.ההון מצד שני
, ההסלמה בדרום, חודשיים לפני הבחירות, בדיוק עכשיו

 .רר הפצצה וחוזר חלילהושג,  ירי טיליםכאשר הפצצה גררה
כי , ברק יודעת-ליברמן-גם ממשלת נתניהו, האמינו לי    

 . הפצצות ואפילו פלישה לרצועה לא יפתרו שום בעיה
, הכריז אהוד ברק, 2008 בדצמבר 27-כי ב, כדאי שנזכר    

על פתיחתו של , שהיה שר הביטחון גם בממשלת אולמרט
שהייתה אמורה לתת ,  אותה מלחמה–" עופרת יצוקה"מבצע 

ואותו ברק , חלפו רק ארבע שנים, והנה. מכה מכרעת לחמאס
ושוב , ארבע שנים חלפו. מנהל שוב מלחמה ושוב נגד עזה

ובלבד שיוכלו , מלעיטים אותנו בנפלאות החיסולים וההרס
 . כאילו הפעם תיפתר הבעיה, לתעתע בציבור הישראלי

" עופרת יצוקה"ק החלה לאך הדמיון של המלחמה שר    
, 2008-גם הפעם וגם ב". זבנג וגמרנו"אינה רק הבלוף של 

להלהיט את : למלחמה הייתה מטרה פוליטית שקופה
האווירה הציבורית ולהשיג בדרך זו יותר קולות בבחירות 

בשבוע שעבר ולכן השם הנאות למלחמה שהוחל בה . לכנסת
מלחמת שלום  "–ואם תרצו , "תניהומלחמת שלום נ"א וה

  ".עמוד ענן"ולא השם הפיוטי משהו , "נתניהו וברק

עיות מלחמה הייתה ונותרה כלי רב עוצמה להסרת הב    
קת הדיור המחריפה ת מצולהעלמ, החברתיות מעל השולחן

וגם להצדקת הגזירות הקשות , םוהעליות היומיומיות במחירי
שבו :  לנוםאומרי, בקיצור. 2013של תקציב 

מיליארדי שקלים על ותנו לבזבז , בשקט
 ואז להצדיק את הקיצוצים ,עוד מלחמה
, בקצבות הילדים, בטלהבדמי הא

 . בחינוך ובתשתיות, בריאותב
כמה עוד , לפעמים אני תוהה    

הישראלי , יצטרכו לסבול שני העמים
 שייפול אצלנו עד, לסטיניוהפ

כי שימוש , סוף-ונבין סוף, האסימון
בכוח צבאי אינו פותר את הבעיה של 

ואינו , ירי לעבר יישובים ישראליים
מבטיח ילדות שלווה לילדים 

 ? בשדרות ובאשקלון
עופרת ("במלחמה הקודמת     

בעזה : "זעקנו בהפגנות") יצוקה
אני ". ילדות רוצות לחיות, ובשדרות

להמשיך ולזעוק , מתחייבת בזאת
את קריאת החיים הזאת בהפגנות 

וך נגד המלחמה הנוכחית שנער
ולמען שלום בין ישראל לבין 

  .המדינה הפלסטינית שתקום בצידה
  

  )16.11, "הארץ"פורסם בעיתון (
  

  אמור לי מי הם חבריך
שבין אזור המפורז בהתנהלו חילופי ירי    בשבוע שעבר 

זאת בעקבות . הכבושה בידי ישראל, סוריה לבין רמת הגולן
  . שםעל שני כפרים המצוייםסורים מורדים ם של השתלטות

ברי לד"כי ) 14.11( דיווח Ynetאתר ?     מי הם מורדים אלה
המורדים משתייכים לפלג סלפי , מקורות צבאיים בישראל

, הארגון כולל לוחמים זרים. 'נשרי רמת הגולן'קיצוני בשם 
   ."קאעידה מעיראק-כולל אנשי אל

ות מהוות שקבוצות פונדמנטליסטי, האם זו עובדה חדשה    
,  דיווח צבי בראל1.9- כבר ב. ממש לא? חלק מהמורדים

כי בין קבוצות , "הארץ"הפרשן לענייני ערבים של עיתון 
, "הצבא הסורי החופשי" הפועלות בצד ,יהאד העולמי'הג

 לוחמים 6,000-כ" (גדודי עבדאללה עזאם"נמצאים גם 
מאות " (חזית ההצלה של אזרחי סוריה", )מעיראק ומטורקיה

  .ואחרים, )לוחמים מירדן ומלוב
האשים ,     בתגובה לירי הישראלי לתוך השטח המפורז

את ישראל כי היא מפריעה למורדים " הצבא סורי החופשי"
הצבא הסורי "אך על מי מגונן . בפעילותם נגד המשטר

לא על .  זריםכי אם על שכירי חרב, א על סוריםל? "החופשי
 .עידהאק- י אם על אנשי אלכ, שוחרי דמוקרטיה וזכויות אדם

  .לא כזה סורי ולא כזה חופשי? הצבא הסורי החופשי    
  ו"א



 4/דמוקרטיה 

  
  ...אם זה מגעגע כמו ברווז עיתונאי

  

 זה דבר – הציבור הערבי בישראל על    להעליל עלילות 
דוגמת , מתוחותאבל בתקופות . מדישכיח , לצערנושכיח 

, המעלילים גוברתתעוזת , מבצעים צבאיים ומלחמות
  .והשקרים הופכים תכופים יותר ומקוממים יותר

נקשות בחייו של יום לאחר ההת,     כך היה בשבוע שעבר
ברשת הפייסבוק הופצו כאשר , )15.11(עברי 'אחמד ג

בתמונות נראים . תמונות שצולמו באוניברסיטת חיפה
הכיתוב המלווה כאשר , קמפוססטודנטים ערבים עומדים ב

עמדו דקת דומיה לזכר המחבל " כי הם ,את התמונה קובע
אלפי תגובות במאות שיתופים וב 'זכה' צילוםה". עברי'ג
 יצאה את גבולות שמחה לאידה, במהרה. נאצות גזעניותו

 כי ,וחדובאינטרנט ובכמה אתרי חדשות , הפייסבוק
  ". ל החמאס"זיכרון לרמטכסטודנטים ערבים ערכו טקס "

- נועמאן אבואמר , "לא היה ולא נברא"?     אך מה מסתבר

מנסים להסית שוב  ".ש"פעיל בתא הסטודנטים של חד, ערב
וכמה כלי תקשורת , יל בפרסום בפייסבוקזה התח. נגדנו

, אנחנו נגד תוקפנות באשר היא. בחרו לצטט את זה כעובדה
, לדבריו". ולא באנו כדי להנציח את זכרו של איש זה או אחר

אפילו בלי , החלטנו לקיים עצרת שקטה ולא אלימה"
 לעצור את –המסר שלנו הוא ברור . סיסמאות קולניות

  ".דמים בשני הצדדיםהתוקפנות ואת שפיכות ה
על עגלת .  מסקנותלהסיק    אך לא רק כלי התקשורת מיהרו 

ששלח , יונה יהב, ההסתה בחר לזנק גם ראש עיריית חיפה
חופש ניצול ציני של : "מכתב נזעם לנשיא אוניברסיטת חיפה

 הינו חציית ,תורתם של גופי טרוראת על מנת לקדם הביטוי 
  ."גבולות האנושיות והטעם הטוב

, בעוד כלי התקשורת מחויבים לנורמות עיתונאיות,     אומנם
והיה עליהם לבדוק את מהימנות הידיעה לפני פרסומה 

אך בהחלט יש . ראש העירייה אינו מחויב בכך, והפצתה
על  שאין זה ראוי וגם אין זה מוסרי , כי אין זה נבון, להתריע

ירה יגיב בצורה המעצימה ומגב, בסיס מידע שהסתבר כשקרי
  .את ההסתה הגזענית כלפי הסטודנטים הערבים

שהייתה , סטודנטית באוניברסיטת חיפה', ממספרת     כך 
 בצהריים הגעתי לדשא 12- בבערך : "עדה להתרחשות

אני לא ': סטודנטית שעמדה לידי התחילה לצעוק. המרכזי
אני פשוט ! זו הסתה מה שהם עושים! אני בשוק! מאמינה

שאלנו אנשים מה  .תה מאוד נסערתיהיא הי. 'לא מאמינה
הערבים עומדים דקת דומיה לזכר '-מישהו אמר לנו שו, קורה

דיברתי עם סטודנטים ערבים וניסיתי להבין מה היה . 'עברי'ג
. הם אמרו שהם ארגנו הפגנה שקטה נגד התקיפה בעזה. שם

כשאנשים שאלו . הם רק עמדו במעגל במשך דקה ושתקו
שהם נגד , ם ענו שהם נגד התקיפה ה,אותם למה הם עומדים

  ."לא משנה מאיזה צד, הרג של אנשים חפים מפשע
 , אני פותחת פייסבוקאחר כך: "ממשיכה ומספרת'     מ

זה לא ': ואני אומרת. וכולם משתפים ומספרים לי מה היה
.  ואנשים שלא היו שם מתווכחים איתי.'בדיוק קרה ככה

מאקו ובפייסבוק באנשים שקראו על המקרה בוואינט ו
 היום... לושהייתי שם וראיתי הכאפילו , מתווכחים איתי

על , עה על אירוע שהם לא היו בוראיתי אנשים שמגבשים ד
  ."ככל הנראה על בסיס שמועות, עם אחר

אבל כאשר ידיעה מצוצה .  זו רעה חולה–ברווז עיתונאי     
 לא ברווזזה כבר , מן האצבע מובילה לעליית מפלס השנאה

  .אלא הסתה גזענית שיש לשים לה סוף, שמגעגע בתמימות
  
  

  ע"נ

  
איומים על חיי חברי 

   ברכה וסווידהכנסת
  
  
  

 וכן ,)ש"חד (מוחמד ברכה וחנא סווידחברי הכנסת     
, ראייסי'ראמז ג ,ראש עיריית נצרת, ש"אחד מראשי חד

יוהאן "הכנה עצמו   מכתב מאדם שעברשבועבקיבלו 
 ,שבו נאמר, "ארגון הפולסא דנורא "בשםמארגון " רסמוסן

  ". הכישוף שהרג את יצחק רבין" נגדם כישוף כמו פעלכי הו
, שקיבל את המכתבים שהיו כתובים באנגלית, ראייסי'ג    

נא להעביר מכתב זה . "חברי הכנסתהתבקש להעבירם ל
המתנגד הפעיל לגיוס צעירים , חלאת היקום, ציוני-לאנטי

  . נכתב, "ל"נוצרים לצה
ציונית ארסית -ישראלית ואנטי-בשל פעילות אנטי"    

משמעות . המועצה הוציאה נגדך כישוף רשמי, ומתמשכת
מותך .  ימים לחיות30הדבר היא כי נותרו לך לכל היותר 

. הפתאומי יהא אכזרי מאד ומלווה בסבל וייסורים נוראיים
 סביר כי ...לאחר מכן גופתך תושלך לבורי אשפה שונים

ותך האיראנים ימצאו עבורך מרפאה פרטית ליום נותני חס
  .נאמר במכתב, "האחרון שבחייך

  

  
  

  ש"ר חד"יו, כ מוחמד ברכה"ח
  

אנו יודעים שכנופיות הטרור : "כ ברכה אמר בתגובה"ח    
, בביצות ההתנחלויות בשטחים הכבושים, הנמצאות כאן

יש גורמים קיצוניים שמממנים את . ב"מגיעות עד לארה
שהגיעו ,  ולפיכך האיומים הללו,הטרור כאןכנופיות 

אסור להתעלם . מקורם עלול להיות כאן, ב"מארה
 כי האיומים הללו לא ימנעו ,כ סוויד הוסיף"ח". מהאיומים

  .ממנו ומחבריו להביע את עמדותיהם
  

לא יהיו : כ ברכה לוועדת הבחירות"ח

  ש בהתנחלויות ובגולן"משקיפי חד
  
  
  
  

לוועדת ) 14.11(פנה , מד ברכהכ מוח"ח, ש"ר חד"יו    
הבחירות המרכזית בבקשה שלא להציב משקיפים מרשימת 

. ש בקלפיות שנמצאות בהתנחלויות וברמת הגולן"חד
החלטתנו נובעת מתוך עמדתנו הברורה נגד הכיבוש "

 .כתב, "וההתנחלויות
אנו מסרבים להיות חלק מהבחירות : "כ ברכה הדגיש"ח    

שטחים הפלסטינים והסורים שנערכות בהתנחלויות וב
  .נמסרהתגובת ועדת הבחירות טרם ". 1967- שנכבשו ב
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על מה הבחירות 
  ?האלה בכלל

  

  'חלק ב
  

   שיראומאת 
  

,  הראשון של המאמר פרסמתי בשבוע שעברו    את חלק
חשבתי שכדאי לחלוק עם העולם . לפני שהתחילה המלחמה

להציג את החקיקה , ש"את הסיבות שבגללן אני מצביע חד
ולהדגיש את , ש בתחום זכויות העובדים"של חד

פרלמנטאריים שהיא מנהלת האפקטיביות של המאבקים ה
  .ליברלית של הממשלה-מול המדיניות הניאו

, ההסלמה שינתה את סדר היום, כמקובל בארצנו,     מאז
  .נדה שונה לבחירות'והכתיבה את אג

  

  הפגנות המחנה הדמוקרטי: 2011חורף 
היה החורף של , לפני הקיץ של האוהלים    החורף ש

מימין התחרו זה בזה חברי כנסת . דמוקרטית- החקיקה האנטי
מי יציע את ההצעה הגזענית ביותר חברי כנסת מקדימה 

 בתמיכה בהצעות ,והעבודה השתתקו או הצטרפו לקואליציה
 .המגבילות את חופש הביטוי

התשובה לכך ניתנה במאבקים פרלמנטאריים של סיעות     
צעדנו יחד נגד . ברחובות, אבל יותר מכך, האופוזיציה

מי שהוביל את .  בהפגנות שהלכו וגדלו,החקיקה הגזענית
התארגנות משותפת של , "המחנה הדמוקרטי"ההפגנות היה 

 .שמטרתה הייתה להוציא אנשים לרחוב, מפלגות וארגונים
ש הייתה "חד. ש"המחנה הדמוקרטי לא היה קם בלי חד    

משום שאין עוד תנועה פוליטית , התשתית הארגונית שלו
סניפים ומתנדבים בהיקף של בישראל עם מערך ארצי של 

משום שהייתה , היא הייתה התשתית הפוליטית שלו. ש"חד
 כדי ,ת לוותר על רייטינג ועל כבודש המוכנו"להנהגת חד

היא הייתה התשתית . להשיג שיתוף פעולה רחב ככל האפשר
כים של "משום שלכל אחד מארבעת הח, האידיאולוגית שלו

- בחקיקה האנטיש הייתה יותר מוטיבציה להיאבק "חד
  .כים של קדימה ביחד" הח28דמוקרטית מאשר לכל 

  
  המחאה החברתית: 2011קיץ 

אפשר היה -לא הייתה פינה במחאה החברתית בה אי    
היינו בין המארגנים של רבות מההפגנות . שניק"למצוא חד

את רוב מאהלי המחאה ביישובים הערביים . ברחבי הארץ
פשר היה למצוא את בכל הפגנה א. ש"הקימו פעילי חד

 .ש"השלטים של חד
שבמשך שנים , זכינו לקחת חלק בתנועת מחאה המונית    

קיבלנו הזדמנות לומר .  שתקוםוהשקענו מאמציםקיווינו 
את , פים רבים יותריחד עם שות, במגאפון גדול וחזק יותר

 .נגד ההפרטה ובעד צדק חברתי, מה שאמרנו תמי
 גם כשהיו מחלוקות ,לא הסתרנו את העמדות שלנו    

התעקשנו על החשיבות של דוברים יהודים . בתנועת המחאה
צדק חברתי "נשאנו שלטים שנכתב עליהם . וערבים בעצרות

ודיברנו על כך שאין צדק חברתי בלי קיצוץ , "דורש שלום

ניסינו להפוך את המחאה החברתית . בתקציב ההתנחלויות
, ניצולתנועה שנאבקת ב, למה שאנחנו מאמינים בו

מחברת יחד ר שאו, שלטוןבין בין הון לשקשר וב, בקפיטליזם
אוכלוסיות שהממשלה מנסה ואת כל ה, יהודים וערבים

 .ה נגד אלהללהסית א
 

 המחאה נגד המלחמה
לפני שבוע החליטה ממשלת הימין להחזיר לסדר היום     

אלימות שהביאה אותה לשלטון לפני ארבע ההציבורי את 
באנשים הכי , כמו אז, הזאת פוגעתהאלימות . שנים

ההרוגים . תושבי רצועת עזה הם למודי מצור ועוני. מוחלשים
וספים לסבל נוהפצועים החפים מפשע בימים האחרונים 

חיים ביישובים , תושבי דרום ישראל, שכניהם. האינסופי הזה
 יומטח, עם יותר אבטלה ועוני משאר המדינה גם בימי שלום

 .את המצוקה הקיימת ממילא יםהטילים רק מגביר
הכוח הפוליטי העיקרי ,  הנוכחיתבמחאה נגד המלחמה    

יהודים וערבים שמפגינים . ש"שהתייצב בהפגנות היה חד
בעזה ובשדרות ילדות ": כתובמניפים שלטים עליהם , יחד

". העם דורש הפסיקו את האש" וצועקים ,"רוצות לחיות
נות ולומר ש לא פחדו להתייצב בהפג"כים של חד"הח

הם גם . שההרוגים בעזה ובקריית מלאכי הם קורבנות חינם
 . בין המאבק לשלום לבין המאבק לצדק חברתיוקשר
 

 שלום, צדק חברתי, דמוקרטיה: 2013בחירות 
 אפקטיביותהעל , בשבוע שעבר כתבתי בעיקר על חקיקה    
אבל הפעם היה לי . כים שלהם"כים שלנו מול הח"ל החש

המחאות בהן הייתה מעורבת . על ערכיםחשוב להתעכב 
 דמוקרטיה: ערכיהאת  תשקפומ ,ש בשנים האחרונות"חד

 .שלום וסיום הכיבוש, צדק חברתי וסביבתי, זכויות אדםו
, )הראשונות בחיי(ש בבחירות הקודמות "כשהצבעתי חד    

זו הייתה הצבעה . כ מסוים"זו לא הייתה הצבעה בעד ח
 הפרויקטים המאתגרים ביותר ש היא אחד"חד. אידיאולוגית

ערבית -תנועה פוליטית יהודית. בפוליטיקה הישראלית
, שלטון- בלי תרומות מטייקונים ובלי קשרי הון, משותפת

בלי שכיבוש או , זכות של כל אדם לחיות בכבודלשנאבקת 
 .סוציאליזם -או במלה אחת . קפיטליזם ימנעו ממנו את זה

ויכוחים ןידו על כך היע. יש הרבה קשיים במאבק הזה    
ש ספגו ממני בשלב "והצעקות שרוב האנשים שהכרתי בחד

ש מקדמת "אבל כשהמאבקים הציבוריים שחד. כזה או אחר
 .מזהיותר אין תחושה מספקת , בכנסת וברחובות מצליחים



 6/בעולם 

  

  21- במאה ההשביתה הבינלאומית הראשונה
  

  נגד מדיניות הצנעהפגנות ומחאות ברחבי אירופה , שביתות

  
תולדה של המשבר שהוא , מצב הכלכלי הקשה באירופה    ה

את )  14.11(שוב הוציא בשבוע שעבר , הקפיטליסטי העמוק
.  היבשת בגל הפגנות ושביתות ששטף את,ההמונים לרחובות

עובדים ותנועות חברתיות במדינות ועדי , עייםאיגודים מקצו
 יצאו מיליוני עובדים קיימו יום סולידריות במסגרתו, רבות

  .רחובותוגמלאים להפגין ב
 פדרציות 40-במחאות לקחו חלק קרוב ל, לפי ההערכות    

 מדינות החברות באיחוד 23- בשל איגודים מקצועיים 
  . היורובגוש  מדינות החברות 17 - מתוכן, האירופי

היא אבן דרך היסטורית במאבק     מחאת עובדים נרחבת זו 
שביתה כללית בשתי בה בעת  התקיימה ,לראשונה. המעמדי

לראשונה . ספרד ופורטוגל: בחצי האי האיברישהמדינות 
גם ביוון . בקפריסין ובמלטהגם הוכרזו שביתות כלליות 

ר שא,  שעות4- ו3ת נוובאיטליה התקיימו שביתות כלליות ב
  . שרו למאות אלפים להגיע לעצרות ולהפגנותפא

אה מבהבינלאומית הראשונה   השביתה, למעשה,זו הייתה    
  בייחוד בענף (אירופיות -כללשביתות ענפיות קדמו לה  .21-ה
  

  ב וישראל "ארה :שוב

  תומכות במצור על קובה
  
  

בהמשך המצור מדי שנה רק שתי מדינות תומכות     
 כך עולה מההצבעה. ב וישראל" ארה:הממושך על קובה

. ם"בעצרת הכללית של האו) 14.11(בשבוע שעבר שנערכה 
לארצות הברית לבטל את החרם הקוראת , הצעת ההחלטה

 ברובה אושר, לכלי בן חצי המאה שהטילה על קובההכ
ואליהן , ב וישראל"ארה, כמדי שנה, להחלטה התנגדו. מוחץ

זו השנה .  דינות נמנעושלוש מ. הצטרפו הפעם גם איי פאלאו
זו מאושרת בעצרת הכללית של כבה החלטה  ,ברציפות 21-ה

 ,התומכות בהחלטהמספר המדינות מדי שנה גדל . ם"האו
  .188: שנה נרשם מספר שיא של מדינות שצידדו בהוה

נקט , ברק אובמה, ב"הממשלו של נשיא אר    יצוין כי 
טרם פעל אך , צעדים על מנת להקל את המתיחות עם קובה

בדיונים  .להסרת האמברגו הנפשע על המסחר עם המדינה
נציגי מדינות רבות ביקשו לתמוך , הצבעההשנערכו לקראת 

, בהצעת ההחלטה המגנה את החרם הנמשך יובל שנים
   .הגורם נזקים קשים למשק ולחברה בקובה

קרא בדיון , ברונו רודריגס פריליה, שר החוץ של קובה    
ב "כי בידי נשיא ארה, עוד אמר. לטהלתמוך בהצעת ההח

כדי להקל ואף לבטל את האמברגו , סמכויות רחבות
, שר החוץ הקובני הוסיף.  אך הוא נמנע מלפעול–הממושך 

כי ארצו מעוניינת לקיים יחסים דיפלומטיים מלאים עם 
  ".תוך כיבוד העצמאות והריבונות שלנו", ב"ארה

 הודעת מהפרס) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
שוב : "בה צויין, גינוי בעקבות הצבעת ישראל למען החרם

הוכח שלמדינת ישראל אין כלל מדיניות חוץ עצמאית 
מדיניות החוץ של מדינת . המשרתת את האינטרסים שלה

ישראל משועבדת להמשך הכיבוש ולאינטרסים הגלובאליים 
  ".האמריקאישל האימפריאליזם 

  
  

  ") שביתה כללית–נובמבר ב 14: "בספרדית(

  
מאז סוף שהתקיימו , )נמליםהרכבות ודוגמת ה, התחבורה

 אבל זהו הניסיון הראשון לתאם צעדי מחאה. 90-שנות ה
בצרפת לבדה (צעדים שנעו בין הפגנות . בכל היבשת

  .שביתות כלליותלבין )  עצרות ותהלוכות140התקיימו 
  

  ה והמשך של מאבקים קודמיםנקודת ההתחל
יה של האיגודים הקונפדרצ    יום הסולידריות עליו הכריזה 

, נקודת מפנה במאבק העובדיםם היה ייהמקצועיים האירופ
תוצאה של גל שביתות זוהי . לא נולד בחלל ריקא אבל הו

  . תקדים בדור האחרוןשהוא חסר ומחאות 
שנתיים  שביתות כלליות ב21    ביוון לבדה התקיימו 

 ויש , בנות יומייםהשביתות האחרונות היו. תהאחרונו
 גם בספרד .שבתו שלושה וארבעה ימיםאף איגודים ש

שתיים , ו שלוש שביתות כלליות בשנתיים האחרונותהתקיימ
  . מהן במהלך השנה האחרונה

 תסובלאשר , אירופהשיאנית שיעור האבטלה ב –    בספרד 
ימו קי –ת צעירים  אבטל52%-  אבטלה כללית ומ25%-מ

יו יש הסבורים כי עצרות אלה ה. האיגודים עצרות המוניות
ל חודשי האביב ש, "זועמים"-גדולות יותר ממחאות האף 

 ועשרות ,שירותי התחבורה הושבתו. 2011 בשנתקיץ וה
, שירותי הממשלה שובשו. מיליונים לא יצאו לעבודה

 .ומפגינים רבים יצאו לרחובות והתעמתו עם המשטרה
  . בכל מחוזות ספרדההפגנות התקיימו בערים המרכזיות

במהלכן , התקיימו הפגנות סוערותשכנה פורטוגל הגם ב    
 נפצעו מהאמצעים שכמה מהם גם, עשרות מפגיניםנעצרו 

שביתות ועצרות . לפיזור הפגנות בהם השתמשה המשטרה
, בגרמניה, באיטליה, ביוון, בין היתר, מחאה התקיימו

 . ובבלגיהבדנמרק, בבריטניה, בפינלנד, טריהבאוס, בצרפת
כיה וסלובניה 'הצטרפו צ) 17.11(שלושה ימים לאחר מכן 

  .והתקיימו בהן הפגנות עובדים גדולות, לרשימה



  

 7/תרבות 
 

  

  ילדי הירח
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

התרבות . הן רק מדברות בשקט, המוזות לא שותקות
מציעה פתרון ברוח " מעין"העצמאית שמייצרת חבורת 

קלילות ומסרים , הומור. הזמן למצוקה חברתית ופואטית
  .מפעפעתתרניים מתערבבים בה לסצנה ח

        
ון לתל אביב מעט אחרי שטיל שכו, )16.11(ביום שישי     

 8' של גיליון מסהשקה התקיימה ה, וצץ בשטח פתוחהתפ
ספק שירת מחאה מהעת  כתב בתור. "מעין"כתב העת של 

  . לא בוטל ההשקהאין להתפלא שאירוע – וחתירה לשינוי
את כתב גם , מלבד כתב העת לשירה, המארז שהושק כולל    

כתב העת את  ו)5' גיליון מס ("מערבון"העת לקולנוע 
העורכים הם . )3' גיליון מס ("רעהחדש וה"לאמנות 

אוצר מוזיאון בת ים , יקי ארד'רועי צהעיתונאי והמשורר 
  .נטלי לויןהאוצרת העצמאית והמשוררת ו, יהושע סימון

דפי . המארז מספק הצעה תרבותית מקיפה ונחשקת    
 ,העיתון המצהיבים והנעימים לדפדוף של שלושת כתבי העת

 : הטומן בחובו משמעותמחיר. שקלים 17-נמכרים יחד ב
  . הגיליון הראשוןבה ראה אור, 2005מום בשנת שכר המיני

לפרקים באורח , פוליטי- הוא לעולם חברתיה    קו העריכ
מבוגרים ,  וכולל את יצירתן של נשים וגברים,אינפנטילי

 מתפרסמים "מעין"- ב,מלבד שירה. ערבים ויהודים, וצעירים
מציעים קריאה חתרנית  רשא, מסות ומאמרים, סיפוריםגם 

  .אם יש כזה, בנרטיב התרבותי השגור
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    אחד היתרונות של מערכת כתבי העת הוא שיושבים בה 
ם לייצר הדים תקשורתיים מיטיביר שא ,עיתונאים ואוצרים

.  בלבד עותקים4000-  ב,אחת לשנהרק מודפס הלכתב עת 
של כשבעים משוררות ים שירמתפרסמים בכל גיליון 

  .  פרסום ראשוןוזה –הם מ ביםרלשר א, ומשוררים
מעין "המופיע על שער , פרדי כסלוהדיוקן מאת האמן     

אותה אצרו , "איראן"מלחמתית - הוצג בתערוכה האנטי,"8
תערוכה שכמעט ונגמרה בתקרית . סימון וארד, ארי ליבסקר

ב חשו "שגרירות ארהשל  כאשר אנשי האבטחה ,דיפלומטית
האמן ה שכיוון לעבר,  טיל עשוי צינור פחמאוימים מפסל של

  .   וביקשו שיסב את הטיל לעבר הים, גיא ברילר
, קפו    כתב עת לשירה שמצמיח מדי גיליון לא רק את הי

הוא  –תחומים נוספים המטפלים ב לוויםאלא כתבי עת נ
 על קבוצה של כזו המצביעה. תופעה תרבותית ייחודית

. עשה כקואופרטיב יצירתילמ-  הלכהתאנשים הפועל
 ,עת הנוכחיתשל הממפה חוסרים תרבותיים הקולקטיב 

  .ומציע להם מענה
אוסף , "יבאבאימב"    השבוע ראה אור בהוצאת מעין הספר 

  שהלך לעולמו ,  רומן באימבאיבשיריו של המשורר והאמן 

  
 העותקים 400ל א.  ונהג לפרסם במעין,בדצמבר האחרון

" הלוואי וגודביי"הראשונים של הספר יצורף האלבום 
דני  מאתבאיב למוזיקה מובו שירים מאת באי, )2005(

  ":באימבאיב" והספר "מעין"לרכישת מארז  .צוקרמן
indiebook.co.il      

  

  'ילדות כיתה ג
  

  שינייד אוקונר: מילים ולחן
  עמי- יובל בן: נוסח עברי

  
 ביבי בערוץ שני 

 מזועזע ממחמוד השטני 
 כה מוזר שתהיה לו ביקורת 

 הרי הוא תאומו המגולח 
 כבר אמרתי את זה 

 אמרת שאני סתם עוד ילד הוזה 
 זכרי איך הם דיברו 

 .גם אותך הם בסוף יעצרו
 

 ישראל היא לא ארץ קדושה 
 של לקרדה על קימל 
 היא מקום בו יורים 

  'בילדות כיתה ג
 אני אוהב את בתי 

 לא יכול ולכן 
 לא רוצה שתדע 

 .שיש בעולם שכול
 

 אם חד הורית לשלושה 
 מלקטת בשוק שיירים של כרישה 

 הם פוסעים לצידה בשלווה 
 !"נדבה"הם יודעים כבר לצעוק 
 אלה ימים בלי סליחה 

 תביע דעה וקברת שמך 
 זכרי מה שאמרתי 

 .ורחמי עלי כי לא נשמרתי
 

 ישראל היא לא ארץ קדושה 
  קימל של לקרדה על

 ו יורים בהיא מקום 
 'בילדות כיתה ג

 אני אוהב את בתי 
 ולכן לא יכול 

 לא רוצה שתדע 
  .שיש בעולם שכול

  
שהוציא , "איווט, שק לי"השיר לקוח מתוך האלבום     

יובל בן הסופר והמוזיקאי , המשורר, העיתונאילאחרונה 

שיר הנושא באלבום מוקדש לשר החוץ אביגדור . עמי
 בו הפזמון החוזר ,ון מגוייר'הו עיבוד לשיר מאת גז. ליברמן
אני הומו ושמאל / גם אני משתמט / איווט , שק לי"-הוסב ל

  ".תניח לי לנפשי/ משתדל למחזר , נים עוזראלסוד/ וחופשי 
,  כולל שירי מחאה מקוריים, המוצע חינם ברשת,האלבום    

טום , בוב מארלי, ק ברל'מאת זעיבודים מתורגמים בצד 
  shakli.bandcamp.com :חופשית להורדה. וויטס וטוקבק

:עטיפת האלבום  
 הדס רשף



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 61261א "ת, 26205ד "  ת    
   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק      
  

  
מילאו את הרחוב , יהודים וערבים,  מפגינים    למעלה מאלף

) 17.11(בהפגנה שהתקיימה בצהרי שבת ,  נצרתהמרכזי בעיר
. נגד המתקפה על עזה, ש"י וחד"בנק, י"וזמת מקבי

כשהם מניפים , המפגינים צעדו מכיכר העיר לכיכר המעיין
ת  בערביםונושאים שלטי, דגלים אדומים רבים ודגלי פלסטין

, בטייבה,  עוד התקיימו הפגנות בעכו.ובעברית נגד הממשלה
  .ובאעבלין, בשפרעם
,  משמרת מחאה במרכז הכרמל בחיפהוהתקיימ, ש"    במוצ

  . שיצאה מכיכר הבימה, אביב-ותהלוכה בתל, ש"ביוזמת חד
נגד ההסלמה המלחמתית החלה שעות     המחאה הציבורית 

צבאית של החמאס ספורות לאחר ההתנקשות בראש הזרוע ה
למעלה ממאה איש הפגינו מול ביתו של שר ). 14.11(

מ "ועשרות הפגינו מול בית רה, א"הביטחון אהוד ברק בת
  .גם בנצרת התקיימה בעת הזו משמרת מחאה. בירושלים

ש פעולות מחאה "    למחרת בבוקר ערכו הסטודנטים של חד
 – ובערב התקיימו שלוש הפגנות במקביל, באוניברסיטאות

  . ש"שלושתן ביוזמת חד, אביב-בחיפה ובתל, בירושלים
בעזה ובשדרות ילדות רוצות : "    בהפגנות הונפו השלטים

צדק חברתי ", " מדינה פלסטינית בצד ישראל– 67", "לחיות
  !". הפסיקו את האש–העם דורש : "וקראו, "דורש שלום

נשא , שנערכה מול מטה הליכוד, אביב-     בהפגנה בתל
 יהודים ,אנחנו כאן: "ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ " חדברים

נתניהו . די לשפיכות הדמים,  די להרג:באנו לזעוק, וערבים
וממשלתו רוצים לייצב את שלטונם במחיר דמם של 

  ."שני העמיםבני  ועל חשבון קורבנות ,פלסטינים
סבב נוסף של מלחמה ומעגל דמים אינו הפיתרון אלא     "

המלחמה הזו לא ). "ש"חד (ב חניןדכ "אמר ח, "הבעיה
הדרך . תביא שקט ושלום לתושבי הדרום ולתושבי עזה

יש . היחידה לשבור את מעגל הדמים היא באמצעות הידברות
ולאחר , לפתוח במשא ומתן מיידי על הפסקת אש עם החמאס

ף והרשות הפלסטינית על "מכן להתחיל הידברות עם אש
  .הוסיף חנין, "הסדר קבע

חברת מועצת גם א הייתה "משתתפות בהפגנה בת    בין ה
  שוב : "שאמרה , תושבת עוטף עזה, יעלה רונןר "ד , ש"חד

  
  

  
  

  

    

  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

  
 להפוך את שכנינו כדיושוב המדינה עושה כל שביכולתה 

 אני גרה, בתור תושבת עין הבשור שבעוטף עזה. לאויבים
כל מה שקורה עתה . כמה קילומטרים מהאנשים ברצועת עזה

  ."נועד ליצור שנאה בינינו
        

  'מעריב'ר ועד עובדי "פיטורי יונגד  מאבק
טענו , )15.11(א "    בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה בת

כי ההחלטה , "מעריב"נציגיו של הבעלים החדש של העיתון 
 האינ, "מעריב"ר ועד עובדי "יו, חגי מטרעל פיטוריו של 

לא . "תפקיד אותו הוא ממלא בהתארגנות העובדיםבקשורה 
 אמרו עורכי דינו של, "ידענו שחגי מטר הוא ראש הוועד

  ."מעריב"בעל ההון שרכש את , שלמה בן צבי
, יחד עם מאות עובדים נוספים,     חגי מטר פוטר מהעיתון

עובדים ש בעתאולם . במסגרת מכירתו לבעלים החדש
מטרת , לדברי ההסתדרות.  מטר נותר בחוץ–הועסקו מחדש 

ולפגוע , יצור עובדות מוגמרות בשטחל"הפיטורים היא 
למען יראו שאר העובדים , ן פרטניבמנהיג ההתארגנות באופ

  ". וייראו-מה ייעשה למי שעמד בראש מאבק עובדים 
  
  
  

  

   הבחירות לכנסת–  חיפהש"חד
  כ דב חנין"מפגשים וחוגי בית עם ח

 
 

 21,  יתקיים חוג בית ביום רביעי– שכונת כרמל צרפתי
  054-6623406: לפרטים. 20:00בשעה , בנובמבר

  

 בשעה,  בנובמבר25, שוןרא ביום – המושבה הגרמנית
. 95שדרות המגינים , יתקיים מפגש בפאב הדאנק, 19:00

  054-2200574: לפרטים
  

, 20:00בשעה ,  בדצמבר4,  ביום חמישי– מכללת גורדון
מדברים "כ חנין במסגרת סדרת המפגשים "יתראיין ח

' רח, באודיטוריום שבמכללה האקדמית גורדון, "גורדון
  052-8330046: םלפרטי. 73טשרניחובסקי 

  

  

  

  מועדון הסרט החברתי
  הגדה השמאלית

  אביב- לת, 70 העם אחד
  

, 25.11', יוקרן ביום א,  שנים למהפכת אוקטובר95לרגל 
 מיצירות תהסרט הסובייטי הנחשב לאח, 20:00בשעה 

   –המופת בתולדות הקולנוע 
  

  )1926 ("החלק השישי של העולם"
  

ת וההתלהבות של הסרט התיעודי מציג את הייחודיו    
: הבימאי. המועצות הצעירה-הבנייה רבת הלאומים בברית

 הסרט מלווה .מאבות הקולנוע התיעודי, יגה ורטוב'דז
  .הכניסה חופשית. בכתוביות באנגלית


