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ص. ب. ٥٦٠٩٦ تل ابيب – يافا ٦١٥٦٠
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winpeace@netvision.net.il
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גיליון זה יצא לאור בתמיכת האיחוד האירופי, שגרירות ארה"ב,

קרן אנה פרנק, מחוז מרקה באיטליה, חלונות איטליה וחלונות אנגליה.

42٤٢
שקשוקה

شكشوكة
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4٤
حقوق االطفال في العالم

זכויות ילדים בעולם

٦٦ 6

....לילד תהא הזכות לחופש ביטוי
.... يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير

10١٠
نحن املراسلني 

22      ٢٢אנחנו הכתבים 

פיירוז, השגרירה שלנו לכוכבים
فيروز, سفيرتنا الى النجوم    

 אביב גפן - קולו של הנוער
 افيف جيفن - صوت الشبيبة

30٣٠

32٢٤
  ٢ ٠ ٠ ٦ صيف 

קיץ 2006

تل ابيب- طولكرم- تل ابيب
תל-אביב - טול כרם - תל-אביב

24٢٤

שלום וסלאם לכולם,

השנה הייתה קשה לי. מכיוון שאני לא כל כך אוהב לכתוב, 
קשה  היה  כי  וגם  רעיונות.  למצוא  קשה  לי  היה  ולפעמים 
יש  שלנו.  הכתבים  מערכת  בתוך  השני  את  האחד  להבין 
מכירים.  שלא  ומנהגים  תרבות  שונה,  שפה  אחרות,  דתות 
יש גם בין חלק מאתנו מרחק של קילומטרים רבים, ויש את 

הגבול והמחסומים והאישורים שצריך כדי לעבור אותם.

המפגש  הקשיים  כל  למרות  ונפגשנו.  כתבנו  זאת  בכל 
המשותף עזר לנו להבין את הצד השני. כי ביפו למשל, איפה 
שאני גר,  כשקורה משהו אומרים שזה קורה בגלל היהודים, 
וכשביליתי עם הילדים היהודים, ראיתי שלא כל מה שקורה 
ביפו זה בגלל היהודים וגם מה שכן זה לא בגלל כולם. הבנתי 

שאסור לעשות הכללות.

משני  מה שכתבנו  את  רוצים שתבינו  ואני  למערכת  חברי 
הצדדים, כמו שאנחנו הבנו.

מקווים שהעיתון ימצא חן בעיניכם.

שלכם, 

רג'ב       

והכתבים הצעירים       

التحرير: روتي عتسمون وزهية قندس

الشكر لكل من: إيهاب قدح, عبير زريبي محمود طنجي, 
إياد أبو سراري, مجدي يونس, جال رايخ, براك مئيري, 

ماجد يونس, نوعه بيدر, ميشيل حداد, افرات فولفسون, 
إميان فخوري, ليمور تيبت، يوسف عصفور.

التصميم اخلطي: نينا يعبتس

עריכה: רותי עצמון וזהיה קונדוס   

תודות ל: איהב קדח, עביר זריבי, מחמוד טנג'י, איאד 
אבו סרארי,  מג'די יונס, גל רייך, ברק מאירי, מאג'ד 
יונס, נועה ביידר, מישל חדד, אפרת וולפסון, אימן 

פאחורי, לימור טבת, יוסף עספור.

עיצוב גרפי: נינה יעבץ

سالم وشالوم للجميع،

أحب  ال  اني  بسبب  علي.  صعبة  السنة  كانت 
باالضافة  األفكار،  إيجاد  علي  وصعب  الكتابة 
الى الصعوبة في  فهم الطرف اآلخر داخل هيئة 
املراسلني التي تتكون من أديان، ولغات، وثقافات 
ال  التي  اجلغرافية  األبعاد  عن  ناهيك  مختلفة. 
وحواجز  حدود  من  تشمله  وما  بها،  يستهان 

وتصاريح، التي ينبغي علينا اجتيازها.

دليل  هي  الة  هذه  ذكر،  ما  كل  من  بالرغم 
اللقاء املشترك  ملموس على لقائاتنا وكتاباتنا. 
يافا  ففي  اآلخر.  الطرف  فهم  في  فعال  ساعدنا 
أنه بسبب  بلدي، حني يحصل شيء نقول  مثال، 
الوقت  من  بعضا  أمضيت  حني  لكني  اليهود، 
مع اليهود ملست أنه ليس كل ما يحصل لنا هو 
بسببهم، وما كان فعال بسببهم فليس بسبب 

جميعهم. فهمت أن التعميم ممنوع.

ما  تفهموا  أن  نريدكم  الهيئة  في  وأنا  زمالئي 
كتبنا من كال املنظارين كما فهمناه نحن.

نأمل أن تنال مجلتنا إعجابكم.
منكم واليكم،

رجب واملراسلون الشباب.  
صدر هذه العدد بدعم من قبل االحتاد االوروبي، والسفارة األمريكية، وصندوق

 آنا فرانك وقضاء ماركا ايطاليا، وشبابيك ايطاليا، وشبابيك بريطانيا. 

44٤٤

لغة األم
שפת אם 

انتج هذا املستند بفضل الدعم املالي لالحتاد االوروبي. 
املضامني في هذا املستند من مسؤولية "شبابيك" وال 
تعكس بأي شكل من األشكال موقف االحتاد األوروبي.

מסמך זה הופק בתמיכה כספית של האיחוד 
האירופי. התכנים במסמך זה הם באחריות בלעדית 

של "חלונות" ובשום אופן אין לראות אותם 
כמשקפים את עמדות האיחוד האירופי. 

46٤٦
ולמרות הכל

وبالرغم من كل شيئ

 الفن من اجل التغيير
אמנות לשינוי  

38٣٨
חלאס!!!

خلص!!!

מנסים להבין, איפה כל זה התחיל..
نحاول ان نفهم من أين بدأ كل هذا...

14١٤

٢٠”جدي، هل تذكر شيئا من سنة ١٩٤٨؟“
 20 ”סבא, אתה זוכר משהו משנת 1948?“

        ١٨”جدتي، أين كنت في سنة ١٩٤٨?“
         18”סבתא, איפה היית בשנת 1948?“



 حقوق االطفال في العالم
בכל העולם ילדים ובני נוער סובלים

ממציאות קשה ולא הוגנת. גם באזור שלנו.         
חשוב לנו לזכור שזה לא חייב להיות ככה.

להיפך, אנחנו חייבים לשנות את זה. אולי                 
אנחנו לא יכולים עדיין להשפיע  על מה שקורה 

בעולם, אבל כבני נוער אנחנו יכולים לקחת 
אחריות ולפעול כדי לשנות את מה שקורה אצלנו.

بكل العالم في اطفال وشباب الي بعانوا من واقع 
صعب ومش عادل. مبنطفتنا كمان في مثلهم. بهمنا إنو 
نتذكر إنو الوضع مش ضروري يكون هيك. بالعكس، احنا 
مجبورين نغير الوضع. ميكن احنا ما منقدر نأثر على الي 

بصير بالعالم، بس احنا كشباب الزم نوخذ مسؤولية 
على الي بصير عندنا. 
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המדינות החברות יבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה לכל ילד בתחום שיפוטן זכויות ילדים בעולם
ללא קשר לגזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא...

لكل  وتضمنها  االتفاقية  هذه  في  املوضحة  احلقوق  االطراف  الدول  حتترم 
جنسه،  لونه،  أو  الطفل  عنصر  عن  النظر  بغض  لواليتها،  يخضع  طفل 

لغته، دينه، أو رأيه السياسي وغير ذلك..

كامبوديا. اطفال يتماء. קמבודיה. ילדים יתומים.  

تصوير: امياجبانك إسرائيل – جيتي امييجز  צילום: אימג'בנק ישראל-גטי אימג'ס
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שלום, 
של  המרכז  היא  בצפון  עזה  העיר  אזורים.  לכמה  מחולקת  בבוקר מתעוררים עם שש שנים מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 הם בתוהו בלח באמצע ויש גם את חאן יונס שם אני גר. כל החיים שלנו מזה הרצועה, בית חאנון לידה, רפיח ליד  הגבול עם מצרים, דיר אל- עזה  יום  כל  כך ובוהו של מלחמה. תארו לעצמכם  מקום.  בכל  פצועים  לעצמכם  תארו  ורצח.  טבח  של  הם "קבוצת רוצחים" כך קוראים להם זה, אף אחד לא אומר להם תפסיקו? אף אחד לא מתנגד? חיילים ילדים נרצחים כך סתם. אני לא מבין מה שהולך, איך הם עושים את הפצצות שהוא מפיל עלינו, מבלי לראות על מי הוא מפיל. הרבה הישראלים מרגישים כך. אני רואה רק את החייל בתוך הטנק ואת אדמתו, משוכנע שהוא נלחם לטובת עמו. אני לא חושב שהחיילים עליהם כי הם מגנים עלינו מפני הישראלים.  כל אחד שאוהב את אחד לא מכיר אותם, ומי שכן מכיר לא מדבר עליהם.  מנסים להגן נראים החיים שלי. ללוחמים הפלסטינים יש  שיטות משלהם. אף סיפורים 

הגדולים. איך אפשר לדבר עם יהודים 
כשרואים מה הולך ברחוב?

נער מעזה. 

حتية لكم،
تنقسم مدينة غزة إلى عدة مناطق. غزة في الشمال 
مع  احلدود  على  رفح  حانون،  بيت  بجانبها  املركز،  هي 
أيضا  وهناك  الوسط،  في  البلح  دير  اجلنوب،  في  مصر 
بلدي خان يونس. حياتنا هذا العام السادس، منذ اندالع 
االنتفاضة الثانية، في فوضى بسبب احلرب. تصوروا أننا 
نستيقظ كل يوم مع قصص ازر وقتل. تصوروا قتلى 
في كل مكان. هذه هي حياتي. للمقاتلني الفلسطينيني 
يعرفهم  ومن  هم،  من  يعلم  أحد  ال  اخلاصة،  طرقهم 
وطنه  يحب  املقاتل  بسيرتهم.  يأتي  وال  عنهم  يدافع 
بحب  اإلحساس  هذا  شعبه.  عن  يدافع  بأنه  ومقتنع 
الوطن ال أظنه من ملك اجلنود اإلسرائيليني. ال أرى سوى 
اجلندي في دبابته والقنابل التي يقذفها من دون أن يعرف 
على من يرميها. العديد من األوالد ميوتون هكذا، مجرد 

هكذا. أنا ال افهم ما يدور حولي. 
األفعال،  بهذه  يقومون  كيف 
لهم  يقول  أحد  هناك  أليس 
يعارض؟  من  هناك  أليس  كفى؟ 
قتلة"  "مجموعة  هم  اجلنود 
كيف  الكبار.  يسميهم  هكذا 
ميكن التكلم مع اليهود حني نرى 

ما نراه في الشارع؟ 
فتى من غزة. 

هكذا. أنا ال افهم ما يدور حولي. 
األفعال،  بهذه  يقومون  كيف 
هكذا. أنا ال افهم ما يدور حولي. 
األفعال،  بهذه  يقومون  كيف 
هكذا. أنا ال افهم ما يدور حولي. 

لهم  يقول  أحد  هناك  أليس 
األفعال،  بهذه  يقومون  كيف 
لهم  يقول  أحد  هناك  أليس 
األفعال،  بهذه  يقومون  كيف 

يعارض؟  من  هناك  أليس  كفى؟ 
لهم  يقول  أحد  هناك  أليس 
يعارض؟  من  هناك  أليس  كفى؟ 
لهم  يقول  أحد  هناك  أليس 

قتلة"  "مجموعة  هم  اجلنود 
كيف  الكبار.  يسميهم  هكذا 
ميكن التكلم مع اليهود حني نرى 

”أليس هناك أحد يقول لهم كفى؟ 
أليس هناك من يعارض؟“

”אף אחד לא אומר להם תפסיקו? 
אף אחד לא מתנגד?“
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למיא משכם:

כאשר שמעתי על העיתון שלכם, רציתי להשתתף 
לכם  לספר  רציתי  להשתתפות.  הזמן  והגיע  בו 
לפלסטין  ישראל  בין  מהסכסוך  המון  שסבלתי 
שהרס לנו את העתיד שלנו ואת החלומות שלנו. 
במה  מעורבים  לא  ואנחנו  מפשע  חפים  אנחנו 
נורא  פחדתי  האינתיפאדה  בתחילת  שקורה. 
אני  עכשיו  אך  הישראלים,  ומהחיילים  מהטנקים 
מהיהודים  חלק  שיש  יודעת  אני  כי  פוחדת  לא 
אני  מכתבי  בסוף  שלום.  ורוצים  שלום  שאוהבים 
מקווה לבקר במשרד שלכם בישראל בכדי להכיר 
בני נוער ולהתנדב אתכם. כמו כן אני מקווה ללמוד 

עברית כדי שאוכל להיות אתכם בקשר.

ملياء من نابلس:
أحببت  مبجلتكم  سمعت  عندما 
الوقن  حان  قد  وها  فيها  املشاركة 
أخبركم  أن  أريـــد  للمشاركة. 
الصراع  من  كثيرا  عانيت  أنني  
دمر   الذي  وإسرائيل  فلسطني  بني 
مستقبلنا وأحالمنا. نحن أبرياء وليس 
كثيرا  خفت  يحدث.  فيما  دخل  لنا 
واجلنود  الدبابات  من  االنتفاضة  في 
أحدا  أخاف  فال  اآلن  أما  اإلسرائيليني 
اليهود  من  فئة  هناك  أن  عرفت  ألني 
نهاية  في  له.  وتدعو  السالم  حتب 
في  مركزكم  أزور   أن  أمتنى  رسالتي 
إسرائيل للتعرف على شباب وشابات 
تعلم  أمتنى  كما  معكم،  واتطوع 

العبرية لكي امتكن من التواصل معكم. 

أحببت  مبجلتكم  سمعت  عندما 
الوقن  حان  قد  وها  فيها  املشاركة 
أخبركم  أن  أريـــد  للمشاركة. 
الوقن  حان  قد  وها  فيها  املشاركة 
أخبركم  أن  أريـــد  للمشاركة. 
الوقن  حان  قد  وها  فيها  املشاركة 

الصراع  من  كثيرا  عانيت  أنني  
أخبركم  أن  أريـــد  للمشاركة. 
الصراع  من  كثيرا  عانيت  أنني  
أخبركم  أن  أريـــد  للمشاركة. 

دمر   الذي  وإسرائيل  فلسطني  بني 
الصراع  من  كثيرا  عانيت  أنني  
دمر   الذي  وإسرائيل  فلسطني  بني 
الصراع  من  كثيرا  عانيت  أنني  

مستقبلنا وأحالمنا. نحن أبرياء وليس 
دمر   الذي  وإسرائيل  فلسطني  بني 
مستقبلنا وأحالمنا. نحن أبرياء وليس 
دمر   الذي  وإسرائيل  فلسطني  بني 

كثيرا  خفت  يحدث.  فيما  دخل  لنا 
واجلنود  الدبابات  من  االنتفاضة  في 
أحدا  أخاف  فال  اآلن  أما  اإلسرائيليني 
واجلنود  الدبابات  من  االنتفاضة  في 
أحدا  أخاف  فال  اآلن  أما  اإلسرائيليني 
واجلنود  الدبابات  من  االنتفاضة  في 

اليهود  من  فئة  هناك  أن  عرفت  ألني 
أحدا  أخاف  فال  اآلن  أما  اإلسرائيليني 
اليهود  من  فئة  هناك  أن  عرفت  ألني 
أحدا  أخاف  فال  اآلن  أما  اإلسرائيليني 

نهاية  في  له.  وتدعو  السالم  حتب 
اليهود  من  فئة  هناك  أن  عرفت  ألني 
نهاية  في  له.  وتدعو  السالم  حتب 
اليهود  من  فئة  هناك  أن  عرفت  ألني 

في  مركزكم  أزور   أن  أمتنى  رسالتي 
نهاية  في  له.  وتدعو  السالم  حتب 
في  مركزكم  أزور   أن  أمتنى  رسالتي 
نهاية  في  له.  وتدعو  السالم  حتب 

إسرائيل للتعرف على شباب وشابات 
في  مركزكم  أزور   أن  أمتنى  رسالتي 
إسرائيل للتعرف على شباب وشابات 
في  مركزكم  أزور   أن  أمتنى  رسالتي 

تعلم  أمتنى  كما  معكم،  واتطوع 
إسرائيل للتعرف على شباب وشابات 
تعلم  أمتنى  كما  معكم،  واتطوع 
إسرائيل للتعرف على شباب وشابات 

”...خفت من اجلنود... أما 
اآلن فال أخاف... ألن هناك 
يهود يحبون السالم...“

”...פחדתי מהחיילים... 
אך עכשיו אני לא 

פוחדת... כי יש יהודים 
שאוהבים שלום...“

שלום לילה,
כמה  ועוד  שאת  מה  כל  את  קראתי  ספיר.  לי  יש החייל ועל המשפחה שלו, או פשוט מדמיינת מה הייתי אני יודעת שאם הייתי במקומך הייתי מנסה גם לחשוב על אם בסופו של דבר הצלחת להתמודד עם כל הכעס, אבל ילדים דיברתם עליו כשנסעתם לאיטליה. אני לא יודעת קוראים  לכולם  דבר  של  בסופו  כי  במקומו.  הייתי  עם  עושה 

מצפון ואולי החייל לא בן אדם כל-כך רע.
את בכלל לא צריכה לחשוב אם להרוג את החייל או לא, כי 

אם לחייל "אין" לב, אז לך 
בטח יש ואני לא מאמינה  
להרוג  מסוגלת  שאת 
זה  את  רואה  אני  מישהו. 
מהדרך שאת דואגת לסבא 

שלך ולדוד שלך.
אני יודעת שאם הייתי 

במקומך, הייתי רוצה יותר 
להשפיל אותו מאשר 

להרוג אותו, כדי שירגיש 
מה שאת הרגשת.

ספיר

حني سالم ليلى، آخرين  أوالد  قاله  وما  قلته  ما  قرأت  سابير.  في اسمي  النهاية  في  جنحت  إن  أعرف  ال  ايطاليا.  إلى  مكانك سافرمت  كنت  لو  أني  أعرف  لكني  غضبك،  مع  الضمير حلاولت التفكير باجلندي وعائلته، أو ببساطة أتخيل ماذا التعامل  النهاية  في  ألنه  مكانه.  كنت  لو  ألفعل  موجود عند اجلميع ورمبا اجلندي ليس سيئا إلى هذا احلد. كنت 
أنت أصال ما كنت لتفكري 
إذا  ألنه  اجلندي.  بقتل 
ضمير،  لديه  يكن“  ”لم 
أنك  أصدق  ال  لديك.  فأنت 
أحد.  قتل  تستطيعني 
أستشف هذا من  اسلوب 

معاملتك جلدك وعمك.
أعرف أني لو كنت مكانك 
ألردت أن أ̀̀̀̀̀`ذله بدال عن قتله 

ليشعر مبا شعرت به. 
سابير 

אם לחייל "אין" לב, אז לך 
בטח יש ואני לא מאמינה  
להרוג  מסוגלת  שאת 
זה  את  רואה  אני  מישהו. 
מהדרך שאת דואגת לסבא 

במקומך, הייתי רוצה יותר 

להרוג אותו, כדי שירגיש 

ورمبا اجلندي ليس انسانا سيئا إلى هذا احلد“”ألنه في النهاية الضمير موجود عند اجلميع החייל לא בן אדם כל-כך רע“”כי בסופו של דבר לכולם יש מצפון ואולי 

”הם עושים 

מעשה שפל וירוד, 

אין חשיבה מבעד 

למעשים הללו“

”إنهم يقومون 

بأعمال سافلة 

ودنيئة وال يفكرون 

باملستوى األبعد 

ألفعالهم“

ً عندما  ”في متام الساعة الرابعة فجرا
كنا نائمني, أكثر من عشرين جندي 

حوطوا منزلنا وبدأوا بدق األبواب بقوة 
البنادق وصرخوا: افتحوا الباب!...“.

 ليلى

”בארבע לפנות בוקר כשישנו, 
יותר מ-20 חיילים הקיפו את 

הדירה שלנו. החיילים החלו לדפוק 
על הדלתות בכוח בעזרת הרובים 

וצעקו:  תפתחו את הדלת...“. 

 לילה

ً عندما  في متام الساعة الرابعة فجرا
كنا نائمني, أكثر من عشرين جندي 

ً عندما  سالم على أوالد لبنانفي متام الساعة الرابعة فجرا

اسمي عدن وادرس في مدرسة "يد بيد" 

في الصف اخلامس، أملت أن أكتب لكم 

رسالة من قلبي. برأيي احلرب التي دارت هي أسوء شيء 

حصل في حياتي. أنا شخصيا مكثت في الناصرة عند 

جدتي وجدي. كان صوت الكاتيوشات يدوي السماء 

وأرعبتني كثيرا. كنت ارتعش من اخلوف في خروجي من 

املنزل وسماع "صفارات اإلنذار".

انتم ايضا عانيتم من الصواريخ والكتيوشات جلنود 

جيش الدفاع السرائيل.

آسف لكل ما حصل وآمل أن ال تتكرر هذه احلرب. 

לילדי לבנון 

”יד  ואני לומדת בבית ספר  שלום שמי עדן 

ביד“ בכיתה ה‘, וקיוויתי לכתוב לכם מכתב 

הכי  הדבר  היא  שהייתה  המלחמה  דעתי  לפי  אהבתי.  בכל 

וסבתא  בנצרת אצל סבא  הייתי  אני אישית  רע בחיים שלי, 

והייתי  מאוד  ומבהילות  חזקות  הקטיושות  קולות  והיו  שלי 

את  שומעת  והייתי  לבית  מחוץ  כשהייתי  מפחד  רועדת  גם 

”צפירות האזהרה“.

אך אתם סבלתם  מהטילים והקטיושות של חיילי צה“ל.

אני מאוד מצטערת על כך.

אני מקווה שהמלחמה הזאת לא תחזור על עצמה שוב.

הדברים  נמנעים  בפלסטין,  הילדים  ואף מאתנו,   11 בת  כבר  אני  בעולם.  ביותר  וההרג שנוכל ללכת לים. אני רוצה לשחק עם הילדים מבקשת מכם שתפתחו את יפו, יריחו ועזה כדי לים ולפארק. אני לא אוהבת מלחמות והרג. אני פעם לא ראיתי את הים. הלוואי שאוכל ללכת הפשוטים  שהמלחמות  מבקשת  אני  מישראל. 
יפסיקו. 

שלום עליכם, 

שמי: דאנא, אני בת 11, 
גרה בסאוייה, אזור שכם.

محرومون  فلسطني  أطفال  صار نحن  الدنيا,  في  األشياء  أبسط  ً من  أبدا البحر  أر   ولم  سنة    ١١ البحر عمري  إلى  للذهاب  اتوق  حياتي.  وغزة واملنتزه, أنا ال احب احلروب وال القتال, في  أريحا  يافا,  إفتحوا  اللعب أرجوكم  أُريد  أنا  البحر,  إلى  وقف لنذهب  أرجوكم  إسرائيلني.  أطفال  مع 
احلروب والقتال.

والسالم عليكم،
إسمي دانا, عمري 11 سنة اسكن 

 بالساوية في نابلس.

הדברים  נמנעים  בפלסטין,  הילדים  מאתנו,  محرومون  فلسطني  أطفال  نحن 

”אני כבר בת 11 
ואף פעם לא ראיתי 

את הים“ 

”صار عمري ١١ 
سنة ولم أر البحر 

ً في حياتي“ أبدا

בולדוזר חוסם ברגבים את דרך הכניסה 
 بولديزر يحجب الدخول باحلجارة لقرية לכפר סאויה שליד שכם.
الساوية قرب نابلس . 
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حني  آخرين  أوالد  قاله  وما  قلته  ما  قرأت  سابير.  اسمي 

٩ 9

اسمي عدن وادرس في مدرسة "يد بيد" 

”אני מקווה שהמלחמה הזאת לא 

תחזור על עצמה שוב“

”آمل أن ال تكرر احلرب نفسها 

مرة اخرى“
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הצלחתי! עשיתי את זה!!
לאחר כמעט שנה של אימונים הגעתי 

למקום הראשון בתחרות "הנוהג הצעיר".
אני אילי, מאז שהייתי קטנה אהבתי כלבים, אבל 
לחוגים הקשורים  גם הצטרפתי  בשנה האחרונה 
"הנוהג  נקרא:  החוגים  אחד  הכלבים.  לעולם 

הצעיר". 

בתחרות  הזה:  החוג  זה  מה  להסביר  רוצה  אני 
כלבים רגילה בוחנים את הכלב עצמו, אך כמובן 
באדם  גם  תלוי  וזה  אותו  מציגים  כיצד  שחשוב 
שמציג, אם הכלב יקבל את תשומת הלב והערכה 
גבוהה יותר. לעומת זאת,  ב"נוהג הצעיר" תשומת 
כלומר:  הכלב.  את  שמציג  האדם  על  היא  הלב 
איך האדם נוהג בכלב, כיצד מתקשר איתו, האם 

מגיב  הכלב  כמה  עד  ולהיפך:  לכלב,  הוא קשוב 
לפקודות ולהנהגה של האדם.

את  נוהגת  אני  שבו  מקום  רק  לא  זהו  בשבילי 
גם  אלא  אחרים,  אנשים  עם  ומתחרה  הכלב 
אנשים  באים  לתערוכות  חברתי.  מפגש  מקום 
וכלביהם מכל הארץ ולפעמים אפילו מחו"ל. זה 
רק מדגיש שזהו מקום מפגש למגוון רחב ביותר 
של אנשים: מכל המעמדות, מכל האזורים, מכל 

הגילאים. מילדים ועד זקנים. 

שגם  טובות  חברות  עם  נפגשת  גם  אני  כאן 
שהם  מבוגרים  אנשים  עם  כלבים,  אוהבות  הן 
מומחים בנושא וזוהי גם הזדמנות טובה להחליף 
ועל  כלבים  על  נוספים  דברים  וללמוד  חוויות 
התערוכות  כלל  בדרך  אותם.   שמאפיין  מה 
של  אווירה  יש  ותמיד  שבוע  בסופי  מתקיימות 
חגיגה והפניננג. אני מתכוונת להמשיך בתחביב 

זה וללמוד על כך עוד ועוד. 

جنحت! فعلتها!!
بعد حوالي عام من التدريبات فزت باملرتبة 

األولى في مسابقة "القائد الشاب". 
لكن  الكالب،  أحببت  صغري  منذ  ايلي،  انا 
في العام األخير فقط انضممت إلى ميادين 
لها عالقة بعالم الكالب. يطلق على أحد 

هذا امليادين "القائد الشاب".

أريد أن أفسر ما هو هذا امليدان بالضبط: في 
مباراة  كالب عادية يفحصون الكلب ذاته. 
لكن طبعا مهم أيضا كيف يعرض الكلب، 
لكن  يعرضه.  الذي  للشخص  يرجع  وهذا 
االنتباه  يأخذ  الذي  هو  الكلب  النهاية  في 
الشاب"  "القائد  في  بينما  التقدير.  وكل 
يقود  الذي  للشخص  يوجه  االنتباه  فإن 
الكلب. يعني: كيف يتصرف معه ويتواصل 
معه، مدى تعلقه به، والعكس صحيح:  ما 
ألوامر صاحبه  الكلب  استجابة  درجة  هي 

وسلطته. 

أقود  مكان  فقط  ليس  هذا  لي  بالنسبة 
آخرين  أشخاص  مع  وأتسابق  فيه  الكلب 
لكنه مكان للقاءات اجتماعية. يحضر إلى 
املعارض مع كالبهم أشخاص من كل أنحاء 
البالد وخارجها. ما يؤكد أن ملثل هذا اللقاء 
الطبقات  مختلف  من  أشخاص  يحضر 

واملناطق واألجيال، أوالد كانوا ام عجائز. 

حتبنب  لي  صديقات  مع  أتقابل  أيضا  هناك 
الكالب، ومع كبار متخصصني في املوضوع، 
تلك هي أيضا فرصة جيدة لتبادل التجارب 
وميزاتها.    الكالب  عن  إضافية  أمور  وتعلم 
األسبوع  نهايات  في  عامة  املعارض  تقام 
عازمة  إنني  ومرح.  احتفالي  جو  في  ودوما 
عنها  والتعلم  الهواية  هذه  متابعة  على 

أكثر وأكثر.   

                                   ايلي من تل ابيب

شمس   نور  مخيم  من  إخــالص...  اسمي 
لالجئني... عمري ١٣ سنة  

هل حتبني العطلة الصيفية ؟
ينتظرها  الكل  الصيفية  العطلة  نعم... 
ونتنزه...  ونلعب  نلهو  حتى  الصبر  بفارغ 
لكن عندما حتني العطلة نشعر بامللل ألن 

معظم األوقات نقضيها بالبيت.
ملاذا تقضني كل الوقت بالبيت؟

قريبة  عامة  وحدائق  أماكن  يوجد  ال  ألنه 
الفراغ  أوقــات  بعض  لقضاء  للتنزه 

שאמס  נור  הפליטים  ממחנה  איחלאס...  שמי 
אני בת 13

האם את אוהבת את חופשת הקיץ?

בסבלנות  הקיץ  לחופשת  ממתינים  כולם  כן, 
רבה בכדי שנהנה, נשחק ונטייל. אך כשנכנסים 
לחופשה מתחילים להשתעמם כי את רוב זמננו 

אנו מבלים בבית.

למה את מבלה את רוב זמנך בבית? 

קרובים  ציבוריים  וגנים  מקומות  שאין  בגלל 
וליהנות.  הפנוי  הזמן  את  ולהעביר  בהם  לטייל 
המים  פארק  כמו  מיוחדים  למקומות  וללכת 
המצב  עם  שלי  להורים  קשה  זה  רחוק,  שהוא 

הכלכלי הקשה הזה.

هل تعلم؟
لعبة كرة السلة أكتُشفت عام 
١٨٩١ على يد الدكتور  الكندي 

جاميس نايسميت.
הכדורסל הומצא ב-1891 על-ידי 

דוקטור ג'יימס נייסמית', רופא קנדי.

شمس   نور  مخيم  من  إخــالص...  שאמס اسمي  נור  הפליטים  ממחנה  איחלאס...  שמי 
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نحن املراسلونאנחנו הכתבים



אני אבריאל, בן 12 וגר בתל-אביב 

פונג,  פינג  כדוריד,  כדורסל,  כדורגל,  אוהב  אני 
שחייה....

אני  עלי.  אהובים  היותר  בין  הוא  טניס  אבל 
משחק פעם בשבוע, לומד ומתאמן.

האנרגיה.  את  להוציא  משהו  כיף.  זה  ספורט 
לפעמים יש יותר מדי אנרגיה בגוף ואז הספורט 
כאשר  מעסיק  שזה  בגלל  כיף,  גם  זה  מרגיע. 
לא  גם  זה  כלל  ובדרך  לעשות,  אין משהו אחר 
בתיכון  ולשחק.  כדור  כסף. אפשר לקחת  עולה 
לשעות  שמעבר  אומר  זה  ספורט.  בכיתת  אני 
הלימודים הרגילות יש לי עוד שש שעות בשבוע 

של לימודי ספורט!

انا ابريئيل, عمري ١٢ سنة، 
اسكن في تل-أبيب

أنا احب كرة القدم, وكرة السلة, وكرة 
والسباحة...  بوجن,  البينج  ولعبة  اليد, 
التنيس هي  لكن بني كل هذه االلعاب 

االحب علي. 
وامترن.  واتعلم  باألسبوع,  مرة  العب 
ممارسة الرياضة فيها مرح وهي مصدر 
جمة  طاقات  ترتكز  احيانا  طاقة.  حلرق 
ما  فيها  الرياضة  وممارسة  اجلسم  في 
يشغل  ما  ايضا  الرياضة  في  يهدئ.  
بدون  هذا  وكل  الفراغ.  اوقات  في  البال 
في  اآلن  انا  والعب.  طابة  خذ  تكلفة، 
الرياضة.  صف  في  الثانوية  املرحلة 
ساعاتي  الى  اضيفت  انها  يعني  ذلك 
في  اخــرى  ساعات  ست  التعليمية 

األسبوع  لتعلم الرياضة!

انا ابريئيل, عمري ١٢ سنة، 
اسكن في تل-أبيب

انا ابريئيل, عمري ١٢ سنة، 
اسكن في تل-أبيب

انا ابريئيل, عمري ١٢ سنة، 

هل تعلم؟
הידעת?

        تتطورت لعبة التنيس  من لعبة
 فرنسية باسم  لعبة كف اليد
 التي بواسطتها ضربوا الطابة

بكف اليد بدال عن املِضرب.
הטניס התפתח ממשחק צרפתי בשם  
משחק כף היד שבו היכו בכדור עם כף 

היד  במקום עם מחבט

١٢ 12

ידי  על   1924 ב-  נוסדה  והלומד“  תנועת ”הנוער  העובד 
הזכויות  על  להגן  במטרה  שהתאגדו  עובדים  נוער  בני 
פעילות  מסגרת  להם  ולהציע  העבודה  במקומות  שלהם 
מעמד  את  מסמלת  הכחולה  החולצה  הפנאי.  לשעות 
הפועלים והשרוך האדום את העמדות הסוציאליסיטיות 
והיא  הנוער  בני  לכלל  פונה  התנועה  היום  התנועה.  של 

קשורה לארגוני נוער סוציאליסטים בכל העולם. 

הגענו לנוער העובד והלומד כי הכרנו הרבה חבר‘ה משם, 
כיף  כי  נהנות,  אנחנו מאד  ביניהם חברים מבית הספר. 
ומעניין ויש גם נושאים וערכים שחשובים לנו כמו שוויון 
וצדק חברתי. למשל, יצאנו להפגנה נגד סגירת בית הספר 
המקצועי "דב הוז", ולא רק מכיוון ששם הקן שלנו (מקום 
כך  על  כעסנו  כי  הפגינו,  אחרות  קבוצות  גם  המפגש). 
שמסיבות תקציביות סוגרים בית ספר שהוא ההזדמנות 
האחרונה של בני נוער שנפלטו מבתי ספר אחרים ללמוד 
מקצוע ולהתקדם בחיים. חוץ מזה אנחנו מעבירים חוגים 

לשכבה הצעירה, יש טיולים מלאי חוויות, ועוד ועוד.

שהתחלתי         מאז  עצמי,  את  זוכר  שאני  מאז 
לזכור את חלומותיי, אני אוהב סוסים. אני זוכר 
פעם שילדים שכנים שכרו סוס, והתחילו להרביץ 
כי הסוס סירב ללכת  לו במקל שכולו מסמרים 
איתם. הסוס איבד הרבה דם ומת ליד הים. מאז 
לטפל  ואוהב   סוסים,  אוהב  אני  הזה  המאורע 
אותי  שמעניינים  פרטים  לחפש  התחלתי  בהם. 
באינטרנט לגבי סוסים והדרך ששומרים בה על 

החיים שלהם. 

לא             אך  סוסים,  שלי  משפחה  לקרובי  היו 
אהבתי לרכב עליהם כי ידעתי שהמכות שנותנים 
ללכת  רק  אהבתי  להם.  מכאיבות  ברגל  להם 
יש דרך לרכב עליהם  כי  לצדם. אחר כך הבנתי 
מבלי  להכאיב להם. שיטה זו למדתי מבן דודתי   
והתחלתי לרכב עליהם. אחר כך התחלתי להבין 
ארד  שאני  רוצה  הסוס  מתי  שלהם,  הנפש  את 
לרקוד  ומתי  ללכת,  איתו,  לרוץ  מתי  מעליו, 

איתו. 

ישנה דרך לתת לו לרקוד. אני מושך בדרכי קצת 
בחבל ואז הסוס מתנועע ומתחיל לרקוד. זו היא 
הערבי  הסוס  הערביים.  הסוסים  של  יכולתם 
אוהב לרוץ אך מבנה גופו לא יכול לשאת משא 
והוא  חם  דמו  מרכבות,  למשוך  יכול  ולא  כבד 
אוהב לנוע. הסוס הצרפתי למשל, יש לו שרירים 
ויש לו יכולת למשוך משאות כבדים, מאחר וגופו 

גדול ובמיוחד ראשו.

מבין  ביותר  הקטן  הסוס  הוא  הפוני,  סוס 
ורוכבים  אותו  אוהבים  קטנים  ילדים  הסוסים. 
עליו. הפוני רגוע ושליו. ויש את ה“קווטר“ והוא 
רגוע, עובד את האדמה. ”טורבלייד“ מהיר וגבוה 
ומשתמשים בו לתחרויות כי יש לו יכולת גבוהה 

לסיבולת. 

כלפי  רגש  עוד אנשים חסרי  אין  כי  אני מקווה 
יחיו  שהסוסים  מקווה  אחרים.  חיים  בעלי 

בביטחון לצד בני-האדם. 

                                  רג‘ב, בן 13 מיפו

חניכי  התנועה בטיול לנגב 

شبيبة احلركة في رحلة الى النقب

١٣ 13

نحن املراسلونאנחנו הכתבים

ديدي وادفا, ١٤ عاما من تل ابيب דידי ואדוה, בנות 14 מתל -אביב 



١٨٩٩ بيافا،  يهودي  عرس   1899 ביפו,  יהודית  חתונה 

جلنة بيل البريطانية 
زارت املنطقة في 
عام ١٩٣٧وأوصت 
على اقامة دولتني 

كحل للنزاع. اجلانبان 
من ناحيتهما رفضا 
استنتاجات اللجنة. 

(من موسوعة 
فيكيبيديا)

בשנת 1937 בקרה 
באזור ועדת פיל 

הבריטית והמליצה על 
הקמת שתי מדינות 

כפתרון לסכסוך. שני 
הצדדים דחו את 
מסקנות הועדה. 

(מתוך ויקיפדיה)

البيت  عن  احيانا  ونتحدث.  نلتقي  نحن  
واحيانا  الوضع,  عن  واحيانا  املدرسة.  وعن 
اخرى حول كيفية وصولنا لهذا الوضع. لذا 
نعود الى املاضي ونحاول ان نفهم من أين 

بدأ كل ذلك. 

על  לפעמים  ומדברים.  נפגשים  אנחנו 
הבית ועל בית הספר. לפעמים על המצב, 
ולפעמים גם על איך הגענו למצב הזה. 
ומנסים   פעם.  שהיה  למה  חוזרים  אז 

להבין איפה זה התחיל.
שוטרים בריטים מחפשים

נשק בישוב יהודי
شرطيون بريطانيون يبحثون 

عن سالح في سيارة إسرائيلية

צלמית כנענית בת 
אלפי שנים

متثال كنعاني عمره 
آالف السنني

١٤ 14

חרס בן כאלפיים שנה עם 
כתובת בעברית קדומה 
فخار عمره ألفا عام 

تقريباً مع كتابة عبرية 
عتيقة

شرطيون بريطانيون 
يبحثون عن سالح في 

سيارة فلسطينية
שוטרים בריטים 

מחפשים נשק ברכב 
פלסטיני

הכותל המערבי בירושלים 
מסמל את קדושת המקום 

עליו עמד בית המקדש
يرمز حائط املبكى في 

القدس لقدسية املكان 
الذي قام عليه الهيكل 

اليهودي

اولى القبلتني وثالث احلرمني وهو رمز الحتاد االديان
 ولعاملية االسالم.

כיפת הסלע ומסגד אל אקצא בירושלים. המוסלמים התפללו לכיוון 
המסגד לפני שהחלו להתפלל לכיוון מכה.  זהו המסגד השלישי בקדושתו 

למוסלמים, והוא סמל לאיחוד הדתות ולאוניברסאליות של האסלאם. 

دوار الساعة في 
يافا، قبل النكبة
כיכר השעון ביפו, 

לפני הנכבה 

١٥ 15
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      מנשייה היום. املنشية اليوم

נוער בכפר הנוער בן שמן, שנות ה - 30

فتية في قرية بن شيمن، سنوات ال -  ٣٠

صوير: توم فينر 
ם וינר،

תו
ם: 

צילו

אדוה, בת 14 מתל-אביב                      ادفا، ١٤ عاما، من تل ابيب

כתבה: אמינה

ממחנה הפליטים טול כרם

גרמניה, 1934. ההתנכלויות ליהודים מתרבות. 
أملانيا ١٩٣٤ التصدي لليهود في ازدياد.

كتبت: أمينة
مخيم االجئني طولكرم

סבארין ב-1944 (למעלה) וכיום (משמאל)
صبارين عام ١٩٤٤ (في الوسط) واليوم (في االعلى)



قصصاً   جلدتي  أن  الوقت  طوال  علمت 
الى  قبل  من  أجترأ  لم  لكني  حتكيها. 
الوقت حــان  وعندما  الــســؤال.  طــرح 

 وصلت االجوية:
"كنت في القدس. كانت هذه بداية حرب 
التحرير... يعني عشت من حرب إلى أخرى" 
تضحك جدتي وكأن في األمر ما يضحك. 
حتت  وكانت  محاصرة،  القدس  "كانت 
قصف الكتائب األردنية. لم يكن أي تزويد 
للمياه واألكل. كنا نقف في طابور الصباح 
(حني كان االنتظار ينفع) لنجلب املياه إلى 
حيث  والنفط،  املياه،  بتوزيع  قاموا  البيت. 
كان الطهي حينها في األفران التي عملت 
النار  أشعلنا  النفط  ومن  النفط.  على 

وطهينا.

كانت هذه فترة حربية شاقة. كانت  حاجة 
ماسة ملواد غذائية فكانوا يرمون معلبات 
ووزعت  الهيلكوبتر.  طيارات  من  للطعام 
استمر  القدس.  سكان  بني  العلب  هذه 
هناك  تكن  لم  أشهر.  ملدة  الوضع  هذا 
بالطريق  القدس  إلى  للوصول  إمكانية 
العرب.  العادية، النها كانت حتت سيطرة 
حتى  أردنيون  جنود  حارب  اجلهة  تلك  في 
أُقر وقف إطالق النار واحتالل جيش الدفاع 
اإلسرائيلي لطرون وفتح شارع القدس تل 

أبيب.

يبد ان قصة جدتي بدأت قبل ذلك.

اللجوء قبل  أوروبا  في  احلال  كان  كيف 
 إلى إسرائيل؟

"أنا كنت في جيتو (االسم الذي اطلق على 
العاملية  احلرب  اثناء  األملانية  اإلبادة  مراكز 
عاصمة   - بودابست  اليهود)  ضد  الثانية 
ار - مع أمي وأخي الصغير. كانت أختي 
بولندا.  في  أوشفيتس  االبادة  مركز   في 

توزيع املياه في زمن احلصار  على القدس عام ١٩٤٨
חלוקת מים בעת המצור על ירושלים בשנת 1948 

”؟“
بقلم: عنبار من تل  - ابيب  

אסירים יהודים במחנה ההשמדה אושויץ
أسرى يهود في مركز االبادة اوشفيتس

מאת: ענבר מתל-אביבמאת: ענבר מתל-אביב

“?”

יהודים מובלים מגיטו ורשה 
(פולין) למחנות ההשמדה

يهود مقادون الى جيتو فارشا 
(بولني) الى مراكز االبادة
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محاربون فلسطينيون في جبهة القدس   לוחמים פלסטינים בחזית ירושלים

פלסטינים בדרכם לגלות, 1948.
فلسطينيون في طريقهم للجالء، ١٩٤٨.

כתבה: מאי מתל-אביב كتبت: مي من تل ابيب

كتب: احمد من يافا 
כתב: אחמד מיפו  



جبل  في  حداد  نهاد  باسم  فيروز  ولدت 
عاشت   .١٩٣٥ عام  في  لبنان   في  األرز  
زقاق  في  متواضع  بيت  في  عائلة حداد  

البالط, احلي القدمي ااور لبيروت.
تعتبر فيروز واحدة من أشهر املطربات في 
الوسط العربي والعالم اجمع واسطورة 
عفوية  نزعة  لديها  كانت  حيث  زمانها, 
حفلة  في  أظفارها.  نعومة  منذ  للغناء 
محمد  سمعها    ١٩٦٤ عام  مدرسية 
املوسيقي  املعهد  في  األستاذ  فليفل 
أكتشافا.   أنه حقق  الذي صرح  اللبناني 
وبالرغم من اعتراض استطاع األستاذ أن 
يقنعه انها سوف تغني األغاني الوطنية 
تعليمها  نفقات  سيحتمل  وأنه  فقط 

باملعهد املوسيقي.
عام   كانت  فيروز  عند  اإلنطالق  محطة 
االخوين  مع  العمل  بدأت  عندما   ١٩٥٢
الرحباني عاصي ومنصور. قدم الرحابنة 
مع فيروز املئات من األغاني التي أحدثت 
لتميزها  العربية،  املوسيقى  في  ثورة 
وببساطة  املعتاد  بعكس  املدة  بقصر 
التعبير وعمق الفكرة املوسيقية وتنوع 
للحب  فيروز  غنت  حيث  املواضيع، 
والوطن،  والفرح،  احلزن  وعن  وللطفولة، 
األغاني  هذه  من  كبير  عدد  م  قدّ واألم. 
وصل  التي  مسرحيات  مجموعة  ضمن 

عددها إلى ١٢ مسرحية.
غنت فيروز لعديد من الشعراء وامللحنني، 
وفي  والرؤساء،  امللوك  من  العديد  وأمام 
العالم  في  الكبرى  املهرجانات  أغلب 
منها  ألقاب  عدة  عليها  وأطلق  العربي. 
«سفيرتنا إلى النجوم» للداللة على رقي 
صوتها ومتيزه.كذلك قامت فيروز ببطولة 
ناجحة،  غنائية  وأفالم  مسرحيات  عدة 
القمر،  اخلوامت، وجسر  وبياع  لولو،  منها: 

وميس الرمي.
 وفي عام ١٩٥٥ تزوجت فيروز من عاصي 
الرحباني، وأجنبت منه زياد ورميا. بعد وفاة 
جتارب  خاضت   ،١٩٦٨ عام  عاصي  زوجها 
ومؤلفني  ملحنني  مجموعة  مع  عديدة 
ناصيف،  وزكي  وهبة  فلمون  أبرزهم  من 
مع رئيسي  بشكل  عملت  لكنها 

 ابنها زياد.
بالرغم من جيلها املتقدم ما زالت فيروز 

جتول العالم مع صوتها العذب. 

הארזים  בהר  חדאד  ניהאד  בשם  נולדה  פיירוז 
גרה  המשפחה   .1935 לנובמבר   12 ב-  שבלבנון 
בצניעות בשכונת אלבלאט, שכונה ישנה בקרבת 

עיר הבירה ביירות.

פיירוז נחשבת לאחת הזמרות המפורסמות ביותר 
בעולם הערבי ובעולם כולו, ונחשבת למיתוס של 
זמנה, פיירוז אהבה לשיר מגיל צעיר. במסיבת 
אותה המורה מחמד  –1964 שמע  ב  בית הספר 
והצהיר  הלבנוני  המוזיקה  מדירקטוריון  פליפל 
אביה,  של  סירובו  למרות  כישרון.  גילה  שהוא 
שהיא  לו  ולהבטיח  לשכנעו  הצליח  פליפל 
יתמוך  ושהוא  לאומיים,  שירים  ורק  אך  תשיר 

בהשכלתה המוזיקלית.  

 1952 בשנת  היתה  פיירוז  של  הקפיצה  נקודת 
עאסי  רחבאני,  האחים  עם  לעבוד  כשהתחילה 
ומנסור. האחים אלרחבאני הציגו עם פיירוז מאות 
שירים שעוררו מהפכה במוסיקה הערבית, בשל 
נושאיהם  פשטותם,  מהמקובל,  קצרים  היותם 
על  שרה  היא  המוסיקלי.  ועומקם  המגוונים 
ועל  המולדת  על  ושמחה,  עצב  ילדים,  אהבה, 
בשנים-עשר  הוצג  מהשירים  גדול  חלק  האם. 

מחזות זמר.

מול  רבים,  ומלחינים  למשוררים  שרה  פיירוז 
בפסטיבלים  וכיכבה  רבים,  ונשיאים  מלכים 
הרבה  לה  ניתנו  הערבי.  העולם  של  הגדולים 
קולה  בשל  לכוכבים»  «שגרירתנו  כמו  כינויים 
במגוון  כיכבה  פיירוז  כן,  כמו  והענוג.  העילאי 
של הצגות כמו: לולו, בייאע אלחוואתים (מוכר 
ומייס  הירח),  (גשר  אלאמר  ג‘סר  הטבעות), 

אלרים.

בשנת 1955 התחתנה פיירוז עם עאסי אלרחבאני, 
ורימא. אחר מות בעלה בשנת  זיאד  וילדה  את 
מהמלחינים  כמה  עם  מזלה  את  ניסתה    1968
והמחברים הבולטים באותה תקופה, בהם פלמון 
ואהבה וזכי נסיף, אך לרוב עבדה עם בנה זיאד. 

למרות גילה המתקדם פיירוז עדיין מנעימה את 
אוזני העולם הערבי בקולה הענוג.

 פיירוז فيروز 
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לפני שנים רבות,

כשהייתי ילדה קטנה

היה ילד שבא מהיערות הקרובים,

ושמו היה שאדי

אני ושאדי  שרנו ביחד

שיחקנו בשלג

ורצנו ברוח

כתבנו על האבנים סיפורים קצרים

והעיף אותנו האוויר

ביום מן הימים עלתה אש בעולם

אנשים נגד אנשים הסתכסכו

והחלו הקרבות וקרבו להרים

ותוהו ובוהו

ונלחמו בקצה של הוואדי

שאדי רץ להסתכל

אני פחדתי, וצעקתי:

שאדי, לאן אתה הולך...

קראתי לו ולא שמע אותי

והתרחק בוואדי

ומאותו יום לא ראיתי אותו יותר,

שאדי הלך לאיבוד

ובא השלג והלך

עשרים פעם בא והלך

ואני התחלתי לגדול ושאדי נשאר קטן

בעודו משחק בשלג

شادي
غناء: فيروز

من زمان أنا وصغيرة
كان في صبي يجي من األحراش

ألعب أنا وياه
كان اسمه شادي

أنا وشادي غنينا سوى
لعبنا على الثلج

ركضنا بالهوا
كتبنا على األحجار قصص صغار

ولوحنا الهوا

ويوم من األيام ولعت الدني
ناس ضد ناس علقوا بهالدني
وصار القتال يقرب على التالل

والدني دني

وعلقت على اطراف الوادي
شادي ركض يتفرج

خفت وصرت اندهله
وينك رايح يا شادي

اندهله ما يسمعني
ويبعد يبعد بالوادي

ومن يومتها ما عدت شفته
ضاع شادي

والثلج اجه وراح الثلج
عشرين مره اجه وراح الثلج

وانا صرت اكبر وشادي بعده صغير
عم يلعب عالثلج 

 These photographs were all sourced at
 www.fairuzonline.com : the Web Site Officially

Celebrating the Legendary Fairuz

השגרירה שלנו לכוכביםسفيرتنا الى النجوم    
כתבו: איחלס, ויסאל וריסאל  كتنب: اخالص، وصال، ورسال

שאדי
שירה: פיירוז



שמענו שדידי נסעה ל“שטחים“ וקינאנו בה מאוד. 
למה? כי אנחנו מתגעגעים לכתבים ולכתבות מטול 
לא  זה  שם.  זה  איך  לראות  רוצים  ואנחנו  כרם, 

לעניין שרק היא נוסעת. 
 

אז אומרים לנו שלישראלים אסור להיכנס לגדה המערבית 
ולעזה.  זה פשוט לא הוגן, כי מונעים מאתנו להכיר את 

הפלסטינים שחיים שם. כל שנשאר לנו הוא לשמוע ממנה 
את סיפור המסע.

את  עקפנו  לירושלים,  משם  לבילעין,  נסענו  אביב  מתל 
רמאללה ודרך כפרים נסענו לטול כרם. בקרנו שם במרכז 

של חלונות ובמחנה הפליטים.

מה ראיתם בבלעין?

ראינו מהגג את החומה. כבר ראיתי קודם בטנטור את 
החומה המכתרת את בית לחם,  אז לא הופתעתי 

ממה שראיתי.

איפה החומה עוברת?
החומה עוברת באמצע הכפר, בין הבתים לאדמות.

                              אחרי בילעין המשכנו לירושלים...

منها.  وغرنا  ”األراضي“  إلى  سافرت  ديدي  أن  سمعنا 
من طول  واملراسالت  املراسلني  إلى  أشتاق  ألنني  ملاذا؟ 
كرم، وألني أريد أن أرى كيف هو احلال هناك. ملاذا سافرت 

وحدها؟

يقولون لنا  أن اإلسرائيليني ممنوعون   من الدخول  إلى 
الضفة الغربية وغزة. هذا ليس  ألنهم مينعونا من التعرف على 

الفلسطينيني الذين يعيشون هناك. فلم يتبقى لنا سوى 
اكتساب تفاصيل رحلتها.

من تل أبيب سافرنا إلى بلعني، ومن ثم إلى القدس، من هناك 
مررنا بطريق التفافية إلى رام اهللا، ومن ثم عن طريق قرى أخرى 

إلى طولكرم. هناك زرنا مركز "شبابيك" ومخيم الالجئني. 

ماذا شاهدمت  في بلعني؟
في بلعني شاهدنا اجلدار من على ظهر السطح. كنت قد رأيت 

اجلدار من قبل في الطنطور، جدار يحيط ببيت حلم، لذا لم 
استغرب مما شاهدته".

أين مير اجلدار؟
مير اجلدار من وسط القرى، وبني البيوت واألراضي.

                                       من بلعني تابعنا الى القدس...
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סיפר לנו עבדאללה מבלעין:
בילעין  הכפר  יושב  יותר,  ואולי  בשנים  מאות 
על הגבעות  שממערב לרמאללה,  מעט מזרחית 
לקו הירוק. בשנים האחרונות הופקעו כמחצית 
ההפרדה,  גדר  הקמת  לצורך  הכפר  מאדמות 
לכפר,  מסביב  שצמחו  ההתנחלויות  להרחבת 
ואף כדי להקים התנחלות חדשה. תושבי הכפר 
מפגינים נגד הפקעת האדמות ונגד בניית הגדר 
רוע  את  תבטל  ומקווים שהמחאה  אדמתם  על 

הגזרה.

אמרו תושבי הכפר שבנייה על אדמה שנלקחה 
ובמחאה הציבו  יכולה להיות חוקית,  בכוח לא 
החיילים  מהרו  שהופקעה.  אדמתם  על  קרוון  
הציבו  משם.  אותו  להזיז  באזור  השומרים 
שאלו  הוזז.   הוא  וגם  אחר  קרוון  התושבים 
זה שקרוון  איך  תושבי הכפר את קציני הצבא, 
שהציב אדם על אדמתו באופן חוקי מזיזים, ואת 

בתי ההתנחלויות שאינן חוקיות, לא מזיזים?

הבנייה בהתנחלות אישרה  אמרו הקצינים: את 
המועצה הכפרית, ומבנה שבנוי וקיים על פי חוק 
לא נזיז. ומהו מבנה שקיים על פי חוק? השיבו 
הקצינים: אם יש חדר בנוי ויש לחדר הזה חלון 

ודלת וגג, הרי הוא חוקי. 

הגיעו  מרובות  הכנות  לאחר  וקר  גשום  בלילה 
המופקעת,  האדמה  אל  הכפר  מתושבי  כמה 
עבודה.  וכלי  עצים  וחול,  מלט  בשקי  עמוסים 
הקור  להתייבש,  לחומרים  אפשר  לא  הגשם 
הקפיא את הידיים, אבל עוד בטרם עלה השחר, 
הושלמה הבנייה. למחרת בבוקר, הגיעו החיילים 
ושאלו מופתעים מי אישר את הקמת הבית, ענו 

להם אנשי הכפר: המועצה הכפרית. 

האם יישאר הבית במקומו? האם יפורק? על כך 
בפעם הבאה. 

حكى لنا عبد اهللا من بلعني:
على  بلعني  قرية  تقع  السنني  مئات  منذ 
اخلط  وشرقي  اهللا،  رام  غربي  الهضاب 
األخيرة  السنوات  وفي  لكن  األخضر. 
ألجل  القرية  أراضي  نصف  حوالي  صودرت 
مستوطنة  وإلقامة  الفاصل  اجلدار  بناء 
جديدة ولتوسيع املستوطنات التي اتسعت 
لتحيط القرية القدمية، هذا ما دعا سكان 
األراضي  مصادرة  ضد  بالتظاهر  القرية 
وضد بناء اجلدار على أراضيهم آملني بإلغاء 
احلكم اجلائر. يقول سكان القرية أن البناء 
التي سلبت منهم هو فعل  األراضي  على 
وضعوا  ذلك  على  واحتجاجا  قانوني  غير 
في املكان بيتا متنقال. اجلنود من جهتهم 
ورجع  هناك،  من  إزاحتهم  في  سارعوا 
السكان ليضعوه وسارع اجلنود، مرة أخرى، 
عن  اجليش  قوات  السكان  سأل  بإزاحته. 
السبب في إزاحة البيت عن أرضهم، مقابل 
تثبيت بيوت املستوطنني الغير قانونية على 
البناء في  أن عملية  الضباط  رد  أراضيهم. 
املستوطنات أقرتها جلنة القرية، وأن مبنى 

حتضيرات  وبعد  وباردة  غائمة  ليلة  في 
واسعة أقام سكان القرية بيتا على األرض 
واخلشب  والطني  بالرمال  مزودين  املسلوبة 
ومواد للبناء. وبالرغم من هطول املطر الذي 
البرد  املواد من التصلب، وجتميد   لم ميكن 
اليدين، لكن ومع طلوع  القارص من عمل 
صباح  في  البناء.  عملية  اكتملت  الفجر 
اليوم التالي وصل اجلنود وسألوا متفاجئني 
أجابهم  البيت.  إقامة  تصريح  مصدر  عن 
سكان القرية: جلنة القرية هي التي أقرت 

البناء.
هل سيبقى البناء على حاله؟ اإلجابة في 

لقاء آخر.
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قائم ال ميكن إزاحته ضمنا للقانون. تعريف 
بيت  هو  الضباط،  أوضح  القانوني،  البيت 

مكون من غرفة مع شباك وباب وسقف. 

מה הם ”השטחים“?

בעוד הפלסטינים משתמשים בשם 
הגיאוגרפי ”הגדה המערבית“, רב 

הישראלים משתמשים  בביטוי 
”שטחים“.  

בין  מלחמה  פרצה   1967 ביוני  ב-5 
וסוריה.  ירדן  מצרים,  לבין  ישראל 
ארכה  המלחמה 
ימים   ששה 
ובמהלכה כבשה 
ישראל ממצרים 
סיני  את  מדבר 
ואת  המצרי 
עזה  רצועת 
ת  י נ י ט ס ל פ ה
אז  עד  (שהיתה 
ממשל  תחת 
מצרי),  צבאי 
הגולן  רמת  את 
ואת  מסוריה 
הגדה  המערבית 
ירושלים  ומזרח 
ת  ו י נ י ט ס ל פ ה
ישראל  מירדן.  
טענה שהמלחמה 
צבאות  על  מקדימה  כמכה  החלה 
אותה.   לתקוף  שאיימו  ערב 
מן  שהופתע  טען  הערבי  הצד 
המלחמה. תבוסתו במלחמה היתה 
בשם  הערבים  לה  וקראו  נחרצת 
”אלנכסה“.  באותה תקופה  נקראו 
בפי  "משוחררים"  האלה  השטחים 
מארץ  חלק  בהם  שראתה  ישראל 
ישראל ההיסטורית. מאז ועד היום 
הם נקראים "כבושים" בפי הערבים   
שגם הם רואים בארץ את אדמתם 
ההיסטורית והמאבק על השטחים 

 ما القصد ” باألراضي“؟
فيه يستخدم  الذي  الوقت  في 
الفلسطينيون  االسم اجلغرافي 
أغلبية  فإن  الغربية“،  ”الضفة 
االسرائيليني يستخدمون تعبير 

”االراضي“.
عام  حزيران  من  اخلامس  في 
بني  ما  حرب  اندلعت   ١٩٦٧

ئيل  ا سر إ
مصر  و
ن  د ر أل ا و
 . يا ر سو و
استغرقت 
ب   حلر ا
أيام  ستة 
حتلت  ا و
لها  خال
ئيل  ا سر إ
ء  سينا
ية  ملصر ا
وقطاع غزة  

حتت  كان  الذي  الفلسطيني 
سيطرة مصرية, هضبة اجلوالن 
الغربية  والضفة  سوريا،  من 
السيطرة  من  القدس  وشرق 

األردنية.
بدأت  احلرب  أن  ادعت  إسرائيل 
اجليوش  على  مسبقة  كضربة 
العربية التي هددت بهجومها. 
اجلانب العربي من ناحيته ادعى 
أنه تفاجئ من شن احلرب عليه. 
كانت  احلرب  هذه  في  اخلسارة 
العرب  عليها  وأطلق  ساحقة 
األيام  تلك  في  ”النكسة“. 
أطلق على هذه األراضي باسم 

מפת איזור בילעין: אדום - תוואי החומה
ירוק - הקו הירוק. (קו הגבול עד 1967)

 خارطة منطقة بلعني: احمر - ممر 
اجلدار؛ االخضر - اخلط االخضر (خط 

احلدود حتى ١٩٦٧)

?

* שטחי A הם החלקים מהגדה שעל פי הסכמי אוסלו נמצאים באחריות 
מלאה של הרשות הפלסטינית, להבדיל מחלקים אחרים שהם באחריות 

מלאה או חלקית של צה"ל. 

حسب  التي  الغربية  الضفة  من  األجزاء  هي   A املنطقة   *
اتفاقيات اوسلو تقع حتت املسؤولية الكاملة للسطلة الوطنية 
الفلسطينية، مقارنة مع مناطق أخرى التي تقع حتت املسؤولية 

الكاملة أو اجلزئية جليش الدفاع االسرائيلي. 

ביקרה:  דידי.  ראיינו אותה עם שובה: אדוה, ענבר ומאי

ביקרה:  דידי.  ראיינו אותה עם שובה: אדוה, ענבר ומאיقامت بالزيارة: ديدي. عقدن املقابلة: ادفا وعنبار ومي

למה אסור לישראלים להיכנס לגדה ולעזה?
תגובת דובר צה“ל: ”עם תחילת אירועי ’גאות ושפל‘ 

(האינתיפאדה השניה), הורה מפקד פיקוד המרכז, כי חל איסור 
מוחלט על אזרחים ישראלים להיכנס לשטחי A.* ההוראה 

ניתנה בעקבות התראות על כוונות פעילי טרור לביצוע 
פיגועים ופיגועי חטיפה כנגד ועל רקע כניסת אזרחים ישראלים לערים 

ולכפרים פלסטינים.“

 ملاذا مينع اإلسرائيليون من الدخول الى الضفة وغزة؟
إجابة املتحدث باسم جيش الدفاع االسرائيلي: «مع بداية احداث 

”املد واجلذر“ (مبعنى االنتفاضة الثانية) اصدر قائد القوات في 
.A منطقة املركز، أمرا مبنعً مواطني اسرائيل بالدخول الى املنطقة
* اعطى األمر عقب تهديدات ارهابيني لتنفيذ تفجيرات وعمليات 

خطف ضد املواطنني االسرائيليني بحالة دخولهم الى القرى
واملدن الفلسطينية»

תומכים מבקרים בבית שנבנה על האדמה המופקעת.
داعمون يزورون البيت الذي بني على األرض املسلوبة. 

ם י ל ש ו ר י
سسس القدس

رسم: ميخائيل نداف
ציור: מיכאל נדב



צור  לכפר  להכנס  רצינו  דיס.  אבו  חומת  לאורך  נסענו 
חסומה  הייתה  לכפר  הדרך  לנו.  נתנו  לא  אבל  באחר. 
הכפר  תושבי  שרק  בדק  שם  שעמד  וחייל  ברזל,   בשער 
לכפר.   להיכנס  ליהודים  שמסוכן  טען  הוא  להיכנס.  יוכלו 
המשכנו לטייל באבו דיס, שכונה מזרחית לירושלים אשר לא 
נכללה בחלק שסופח לירושלים ב-1967.   פתאום  ראינו באחת 
הכביש.  את  חסמה  שסתם  חומה  הראשי,  מהכביש  הפניות 
מכוניות לא יכולות לעבור, אבל  אנשים טיפסו על הגדר שבצד 
החומה ועברו לצד השני.  אם היו רוצים שאנשים יוכלו לעבור 
היו עושים פתח באמצע  או משהו, ככה אפשר לטפס מהצד 
בצורה לא מסובכת אבל זה קשה לאנשים זקנים ונשים בהריון. 
את הילדים הקטנים והתינוקות מעבירים מיד ליד. זה סתם כדי 
להקשות עליהם.  ממש טיפשי לשים שם חומה כי אין בעיה 
לעבור אותה. הייתי עצובה בשביל הזקנים שלא יכולים לעבור. 
החומה מפרידה בין שכנים באותה שכונה ולא בין הפלסטינים 

ליהודים, שאולי זו היתה הכוונה.

בין  הדרך  על  מרכזי  מחסום  שהוא  קלנדיה,  למחסום  בדרך 
ירושלים לרמאללה, היה פקק נוראי. לא יכולנו לעבור, עמדנו 
שעה בפקק. היו שם עשרות מכוניות שחיכו. הבנו שלא נוכל 
להגיע למחסום. בצד אחד היו חנויות ובצד השני הייתה חומת 
א-ראם, שנקראת כך על שם הכפר שאותו היא חוצה לשניים. 
המחסום,                את  עקפנו  ושם  הסמטאות  לאחת  פנינו 
                                                                                                  

ויצאנו לדרכנו לכיוון טול כרם..... 

למה יש חומה בכלל? 
(מתוך אתר משרד הביטחון 

הישראלי)

תוכנית "מרחב התפר" (תוואי 
הגדר והחומה) גובשה במשך 
תקופה ארוכה ע"י המועצה 
לביטחון לאומי בשיתוף עם 

גורמים נוספים במערכת 
הביטחון. התוואי בעיקרו 

מתבסס על המיקום הנכון 
ביותר מבחינה ביטחונית כדי 
למנוע חדירת מפגעים לשטח 

ישראל.

בהסתמך על התקדים של גדר 
מערכת באזור רצועת עזה 
ובגבול הצפון ניתן לקבוע 

בוודאות כי מכשול פיזי אכן 
מוכיח את יעילותו. הגדר 

בעזה הוכיחה את יעילותה 
ומאז הוקמה ב- 1996 סוכלו 

מרבית ניסיונות החדירה. 
הקושי להוציא אל הפועל 

פיגועים מאזור שומרון בזכות 
גדר הביטחון גרם לירידה 
ניכרת בכמות הפיגועים 
בשטחי מדינת ישראל. 

ملاذا هناك أصال جدار؟ 
(من موقع االنترنت لوزارة 

األمن اإلسرائيلية)
برنامج ممر اجلدار تبلور 

على مدار فترة طويلة من 
قبل جلنة األمن القومية 

باملشاركة مع جهات 
من هيئة الدفاع. يعتمد 

البرنامج على  املمر األفضل 
من الناحية األمنية ملنع 

تسلل فلسطينيني للقيام 
بعمليات  على األراضي 

اإلسرائيلية. استنادا 
لفعالية اخلط الدفاعي 

في قطاع غزة ميكن التأكد 
أن الردع اجلسدي اثبت 

جناعته في عدم جناح تسلل 
عمليات الى إسرائيل. اجلدار 

في غزة اثبت فعاليته 
حيث ومنذ اقامته عام 

١٩٩٦ منع عدد كبير من 
احملاوالت بالتسلل. الصعوبة 

في تنفيذ العمليات من 
منطقة الضفة ترجع 

بالفضل الى اجلدار الذي أدى 
الى ردع محاوالت القيام بها 

في دولة اسرائيل.

טול כרם
كرم كرمطول  كرمطول  كرمطول  طول 
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سافرنا على طول جدار ابو ديس. اردنا الدخول الى قرية صور 
باهر لكنهم رفضوا ادخالنا. وقف هناك على البوابة احلديدة 
جندي تأكد من عدم دخول احد من غير سكان القرية وادعى 

انه خطر على اليهود الدخول الى هناك.  

أبو ديس، احلارة الواقعة شرقي القدس  تابعنا التجوال في 

إلى القدس سنة ١٩٦٧.  م  الذي ضُ والتي لم تنضم إلى اجلزء 

بجدار  الرئيسية  الشوارع  إحدى  في  اصطدمنا  وفجأة 
يتوسطه مجرد هكذا بدون اي فائدة. لم تستطع السيارات 
به  احمليطة  اجلوانب  وتسلقت  جنحت  الناس  لكن  العبور 
للعبور  إلى اجلهة األخرى. وهكذا بدال من املرور من بوابة مثال 
لكن  معقدة  ليست  بطريقة  اجلانب  من  التسلق  عليهم 
صعبة للعجائز والنساء احلوامل. األطفال الصغار والرضع 
ميررون من يد إلى يد. وكل ذلك فقط من أجل جعل حياتهم 
اكثر صعوبة. غبي جدا وضع جدار هكذا فال مشكلة في 
اختراقه. حزنت للعجائز الذين لم يستطيعوا املرور. اجلدار 
يعزل اجليران عن بعضهم وال يعزل العرب عن اليهود، والذي 

لرمبا كان هذا هدف اجلدار في اصال. 

"بالطريق إلى حاجز قلنديا، والذي هو احلاجز املركزي في بني 
في  وقفنا ساعة  حادة.  أزمة سير  كانت  اهللا  ورام  القدس 
األزمة ولم نستطع السير. كانت هناك عشرات السيارات 
تنتظر وفهمنا أننا ال نستطيع الوصول إلى احلاجز. في جهة 
واحدة كانت حوانيت وفي اجلهة الثانية  جدار الرام، سموه 
هكذا على اسم القرية التي تقسمه لنصفني. توجهنا إلى 

إحدى األزقة وجاوزنا احلاجز    

                                   وبدأنا   طريقنا باجتاه طولكرم..... 

جدار ابو ديس. منذ زيارتنا الى هناك اكتمل بناء اجلدار. الوسيلة الوحيدة 
لعبوره اليوم هي عن طريق بوابات خاصة املتواجدة على بعد كيلومترات 

الواحدة من االخريات.
חומת אבו-דיס. מאז שביקרנו שם הושלמה החומה כך שהדרך היחידה לעבור 

אותה היא דרך שערים מיוחדים הנמצאים מספר קילומטרים זה מזה.
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ضم القدس
أيام أقرت  مباشرة بعد حرب الستة 
حلكومة  اول  قانونا  الكنيست 
القانون اإلسرائيلي  إسرائيل تفعيل 
ارض  ضمن  هي  التي  األراضي  على 
االنتداب  حدود  (حسب  إسرائيل 
احلكومة  قررت  حيث  البريطاني). 
لشرقي  اإلسرائيلي  القانون  شمل 
القانون  تفعيل  معناه  مبا  القدس، 
احلكومة  حددتها  التي  للمنطقة 
هذا  محلية،  كمنطقة  األردنية 
والبلدات  القرى  إلى  باإلضافة 
منها.  القريبة  املفتوحة  واملساحات 
ويرى  بهذا  يعترف  ال  الدولي  اتمع 
احملتلة،  األراضي  من  جزء  بالقدس 
أقيمت  التي  اليهودية  احلارات  ومن 
عليها مستوطنات. وبيد أن حكومة 
الدولية  احللقات  تدعي في  إسرائيل 
ال  املنطقة  على  القانون  تفعيل  أن 
العليا  احملكمة  أقرت  ضماً،  يعتبر 
يتجزأ  ال  جزء  هو  القدس  شرقي  أن 
(موسوعة  إسرائيل  دولة  من 

فيكيفيديا). 

סיפוח ירושלים
מייד אחרי מלחמת ששת הימים קיבלה 
הכנסת חוק המסמיך את ממשלת ישראל 
להחיל בצו את החוק הישראלי על שטחים 
המנדט  (בגבולות  ישראל  ארץ  בתחומי 
להחיל  החליטה  הממשלה  הבריטי).  
ירושלים,  מזרח  על  הישראלי  החוק  את 
הירדניות  שהרשויות  השטח  על  כלומר 
ובנוסף  המוניציפלי,  כשטח  הגדירו 
פתוחים  ושטחים  עיירות  כפרים,  על 
הבינלאומית  הקהילה  לו.  הסמוכים 
הישראלי  החוק  בהחלת  מכירה  אינה 
מהשטחים  חלק  ירושלים  במזרח  ורואה 
שהוקמו  היהודיות  ובשכונות  הכבושים, 
בה - התנחלויות. ממשלת ישראל טוענת 
בפורומים בינלאומיים כי החלת החוק על 
בית המשפט  אולם  סיפוח,  אינה  השטח 
היא  ירושלים  מזרח  כי  קבע  העליון 
(מתוך  ישראל.  נפרד ממדינת  חלק בלתי 

ויקיפדיה)

למה יש חומה בכלל? 

?
תל-אביב - טול כרם - תל-אביב
تل ابيب- طولكرم- تل ابيب

عملية تفجيرية פיגוע

ירושלים

?



הדרך עברה בנופים יפים, עברנו בין כפרים פלסטינים 
והתנחלויות. לא עברנו דרך מחסומים. חשבתי שיהיו 

מחסומים,  אבל גם ידעתי שיש דרכים שאין. הנהג של 
המונית שאל נהגים אחרים איפה יש מחסומים ולפי זה 

תכנן את הדרך." 

איך התרשמת מהמרכז של חלונות בטול כרם?

המרכז בטול כרם ממש יפה. לא חשבתי שיהיה כל כך גדול 
ביחס למרכז בתל אביב. הוא ממוקם בכפר שנקרא דונאבי 
שנמצא בין מחנה הפליטים נור שאמס ומחנה הפליטים טול 

כרם.

פגשתי במחנה הפליטים את יוסף ממערכת הכתבים שלנו, 
היה  זה  יוסף.  של  סבתא  של  לבית  הלכנו  שלו.  הבית  ליד 
מוזר לראות איך אנחנו חיים פה ואיך הם חיים שם במצוקה. 
רחובות מוזנחים עם ביוב זורם, סמטאות צרות ולא סלולות. 
ראיתי  לא  לא.  בסמטאות  אבל  הראשי  ברחוב  יש  תאורה 
קירות עם  יש הרבה  רע.  אוטובוסים. המצב של הרחובות 
חורים מפגזים של טנקים. הבית של יוסף מלא חורים של 
יריות. פגשנו בסמטאות הרבה ילדים. היו ילדים שהסתערו 

על המצלמות וילדים שמכרו שקיות של פופקורן בשקל. 

בשטחים משתמשים בכסף ישראלי, אין להם כסף משלהם. 
זה חלק מהכיבוש. פלסטיני שמשתמש בכסף ישראלי מרגיש 
שאין לו מדינה משלו. אלא שהוא חלק מישראל ושולטים 
לא  כאילו  בטון  הכל  צבועים.  לא  הבתים  מתסכל.  זה  בו. 

סיימו לבנות אותם. 

הרחובות והסמטאות היו מלוכלכים מאוד. אבל בתוך הבית 
היה מאוד נקי.  כל החמולה גרה באותו בניין בן 3 קומות. 
סבא וסבתא בקומת הקרקע, ובקומות העליונות בכל דירה 

גר אח אחר עם המשפחה שלו. 

הרגשת ששמחו לראות אותך?

לנו  היו  כי  עלינו  התנפלו  ברחוב  יפה.  מאוד  אותי  קיבלו 
מצלמות. בהתחלה דברנו אנגלית, אבל אז אייל שהיה אתנו 
דיבר עברית ואמר שהוא מתל אביב. זה לא שינה את היחס. 

שאלו אותי אם אני ערביה. 

חזרנו לתל אביב,  ישר לדיזנגוף סנטר. עולם אחר. את פתאום 
מבינה מה זה לחיות במקום כזה, כמו מחנה הפליטים,  שעד 

עכשיו רק סיפרו לך עליו.

القرى  بني  الطريق  على  كانت  عذبة  طبيعية  مشاهد 
الفلسطينية واملستوطنات.

 لم منر عن طريق احلواجز. اعتقدت أن في كل الطرق حواجز 
التاكسي  سائق  سأل  فقد  حواجز.  بدون  طرق  هناك  لكن 
سائقي تاكسيات آخرين وسألهم أين زرعت حواجز وهكذا 

خطط املسار. 
ما هو انطباعك عن مركز شبابيك طول كرم؟

املركز في طولكرم فعال جميل. لم أظن أن حجمه في هذا 
الكبر نسبة للمركز في تل أبيب. يقع املركز في قرية تسمى 

الالجئني  ومخيم  شمس  نور  الالجئني  مخيم  بني  دونابي 
طولكرم. 

قابلت هناك يوسف من هيئة املراسلني بجانب بيته وذهبنا 
هنا  حياتنا  بني  الفرق  رؤية  غريبة  كانت  جدته.  بيت  إلى 
تطفح  وااري  مهملة  الشوارع  هناك.  الفقيرة  وحياتهم 
على الشارع، األزقة ضيقة وغير معمدة وبدون إضاءة كما 
أرى باصات ووضع الشارع حقا  الرئيسية. لم  في الشوارع 
اطالق  بسبب  ثغرات  مع  اجلدران  من  العديد  هناك  سيء، 
النيران من قبل الدبابات انزرة. بيت يوسف مليء بثغرات 

لهذا السبب على احلوائط.

قابلنا في األزقة العديد من األوالد. وكان منهم من هجم 
الذرة  من  أكياس  باعوا  وآخرون  التصوير،  عدسات  على 
بشاقل. األراضي احملتلة ليست لديها عملة خاصة بها، لذا 
يستعملون العملة اإلسرائيلية. هذا جزء من االحتالل. فإن 
الفلسطيني حني يستعمل العملة اإلسرائيلية ال يشعر 
أن لديه دولة خاصة به، بل أنه جزء من إسرائيل، وإسرائيل 
االسمنت  غير  نرى  وال  لالحباط،  مثير  عليه.  هذا  تسيطر 

وكأنهم لم ينهوا البناء.

الشوارع واألزقة وسخة جدا. لكن داخل البيت نظيف جدا. 
في  واجلدة  اجلد  طوابق.   3 عمارة  في  تسكن  العائلة  كل 
مع  أخان  اآلخرين يسكن  الطابقني  وفي  السفلي،  الطابق 

أوالدهم.      
شعرت أنهم سعدوا يرؤيتك؟

استقبلوني بشكل جميل جدا. وفي الشوارع هجموا علينا 
ألنه كانت معنا عدسات تصوير.  بالبداية حتدثنا باالجنليزية، 
لكن بعدها حتدث ايال بالعبرية وقال أنه من تل أبيب. هذا 

لم يغير من املعاملة. وسألوني إذا أنا عربية. 

(احد  ديزنغوف  مركز  إلى  مباشرة  أبيب  تل  إلى  رجعنا 
الشوارع الرئيسية في مدينة تل ابيب). عالم آخر. تفهمني 
الالجئني  مخيم  مثل  آخر  مكان  في  احلال  هو  كيف  فجأة 

والذي حتى اآلن وصلتك عنه قصصاً فقط". 

דיזנגוף סנטר, 
תל-אביב

مركز ديزنغوف  
تل- أبيب  
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למה  נשארים במחנות הפליטים?

מעמדם  על  להגן  רוצים  שהם  בגלל  מהמחנות   לצאת  מסרבים  המחנות  אנשי 

כפליטים. היציאה ממחנה הפליטים נתפסת כויתור על זכותם לחזור לערים ולכפרים 
מהם הוצאו בכוח. 

ما السبب في بقائهم في مخيمات الالجئني؟
سكان ايمات يرفضون اخلروج من ايمات من اجل احلفاظ على قضيتهم، 
ويعتبرون اخلروج من ايم تنازال عن حقهم بالعودة الى مدنهم وقراهم 

التي اخرجوا منها بالقوة. 

?
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מה הם מחנות הפליטים

מיניאר, כתבנו מטול כרם

בצל  חיים  היום  עד  הפלסטינים 
הנה  הפליטים  וסוגיית  הכיבוש, 
הסוגיה הבולטת בסכסוך הפלסטיני 
זו  סוגיה  פתרון  וללא  ישראלי, 
על  לעולם.  יפתר  לא  הסכסוך 
ולערים  לכפרים  לחזור  הפליטים 
שהשלום כדי  מהם  שגורשו 

ישרור באזור.

בפלסטין:  הפליטים  מחנות  בין 
ג'באליה  כרם;  טול  וג'לזון;  קלנדיה 
אלבקעה  בירדן  בעזה.  יונס  וחאן 
ואלווחדאת; סברא ושתילא בלבנון; 

חאן אלשיח' וחמא בסוריה.  

בתיהם  את  עזבו  הפלסטינים 
ידי  על  ממנה  שגורשו  ואדמתם 
הכיבוש הישראלי, ויושבו בשטח צר 
יחסית למספר האנשים, שטח שלא 
מאוד  עניים  הם  להרחיבו.  יכולים 
ולא יכולים להרשות לעצמם קנייה 
של בתים. הפלסטינים של המחנות 
סובלים ממצוקה כלכלית, חברתית 

ובריאותית. 

ما القصد مبخيمات الالجئني؟
منيار, مراسلنا من طولكرم

يعيش الفلسطينيون حتى هذا 
اليوم في ظل االحتالل وتعتبر 

قضية الالجئني األبرز في النزاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، فبدون 

حل هذه القضية لن يسوى 
النزاع. على الفلسطينيني الرجوع 

جروا  إلى قراهم ومدنهم التي هُ
ردوا منها حتى يعمُ السالم في  وطُ

املنطقة.
في  الالجئني  مخيمات  بني  من 
فلسطني: قلندية وجلزون؛ طولكرم: 
بينها  يونس. من  غزة: جبالية؛ خان 
األردن: مخيم  خارج فلسطني:  في 
صبرا  لبنان:  والوحدات.  البقعة 
خان  مخيم  سوريا:  وفي  وشتيله. 

الشيخ, حما، وغيرها.
ترك سكان ايمات وطنهم وبيوتهم 
ردوا منها من قبل االحتالل  بعد أن طُ
في  إسكانهم  فتم  اإلسرائيلي، 
مساحات ضيقة بالنسبة لعددهم 
بحيث أنهم ال يستطيعون التوسع 
لضيق املكان. يعيش سكان ايمات 
في ضيق حال وال يستطيعون شراء 
األرض ويعانون من أزمات اقتصادية 

واجتماعية وصحية.

الالجئني؟الالجئني؟
?

מעמדם  על  להגן  רוצים  שהם  בגלל  מהמחנות   לצאת  מסרבים  המחנות  אנשי 

?

ما السبب في عدم اكمال االعمار لبيوت ايمات؟
سكان  منها  يعاني  التي  االقتصادية  األزمة  بسبب 
في  ويكتفون  بالدهان  يستثمرون  ال  فهم  ايمات 
أن  في  الفكرة  على  قائمة  ايمات  بيوت  االسمنت. 
اإلعمار زمني لذلك ليست هناك حاجة في االستثمار 

اكثر من الالزم.  

למה לא צובעים את הבתים במחנות?
בגלל המצוקה הכלכלית ממנה סובלים רב תושבי המחנות, 
בנוסף,  בבטון החשוף.  לא משקיעים בצבע אלא מסתפקים 
זמנית  היא  שהבניה  הרעיון  על  מבוססים  הפליטים  מחנות 

ולכן לא כדאי להשקיע מעבר למה שמוכרחים.

מרכז חלונות בטול כרם مركز شبابيك في طولكرم

תל-אביב - טול כרם - תל-אביב
تل ابيب- طولكرم- تل ابيب

סמטה במחנה הפליטים טול כרם. 
زقاق في مخيم الالجئني طولكرم

מחנה פליטים, 1951. 
مخيم الجئني، ١٩٥١

מחנה הפליטים נור-שאמס. مخيم الالجئني نور شمس

مخرج االفالم املشهور تيري جيليام 
في جتوال مبخيم الالجئني طولكرم 

باستضافة شبابيك. 

הבמאי הנודע טרי גיליאם 
מסייר במחנה הפליטים טול 

כרם כאורח חלונות. 



אביב גפן 

שיר תקווה
מילים ולחן: אביב גפן 

בואו נצעד לחלום 

בלי גזע ולאום 

בואו ננסה 

עד שיהיה טוב 

עד שיהיה 

נקבור את הרובים 

ולא את הילדים 

בואו ננסה 

עד שיהיה טוב 

עד שיהיה 

 נכבוש את השלום 

 ולא את השטחים 

 אז בואו ננסה 

 עד שיהיה טוב 

  עד שיהיה 

 לחופש הנצחי 

 לילדים שלי 

 אז בואו ננסה 

 עד שיהיה

בסביבה  גפן  אביב  גדל  יוצרים,  למשפחת  כבן 
ניגן  צעיר  ומגיל  ואמנותית  מוסיקלית  מאוד 
וכתב שירים. עוד לפני שהפך לכוכב רוק, התנהג 
גפן בצורה שמשכה תשומת לב, התאפר בכבדות 
בהיותו  כבר  פרובוקטיבית.  בצורה  והתלבש 
האלבום  את  הקליט  הוא   ,1991 בשנת   ,18 בן 
כתב  הוא  הירח".  אור  רק  "זה  שלו   הראשון 
הנושאים  את  בו  והציג  שיריו,  כל  את  והלחין 
שיעסיקו אותו גם בעתיד: אהבה, בגידה, צבא, 
במקביל  והורים.  סמים  שלום,  אלימות,  גיוס, 
להקת   עם  בהופעותיו  רבה  להצלחה  זכה   הוא 

"התעויוט". 

לצוות  הצטרף  גפן  אביב  כך  אחר  קצר  זמן 
לבני  החינוכית  הטלוויזיה  תוכנית  משתתפי 
השיר  את  וכתב  זמן",  של  "עניין  הנעורים 
"עכשיו   : הרחב  הקהל  בקרב  אותו  שפרסם 
בקרב  רבה  הזדהות  עורר  הזה  השיר  מעונן". 
בגלל הצעקה שנשמעת  הקהל הצעיר, במיוחד 
והפכו  גדלו  ההופעות  מזוין".  דור  "אנחנו  בו: 
הגדול  לכוכב  הפך  וגפן  המונים  להיסטרית 
בארץ. הצעקה הזו עוררה גם תגובות שליליות 

בקרב הורים ומורים. 

גפן הוא הדובר  נוער רבים הרגישו שאביב  בני 
מסמל  שהוא  הרגישו  רבים  ומבוגרים  שלהם. 
נגדו  טענו  לטובה.  רק  ולא  הצעיר,  הדור  את 
שהוא משפיע לרעה על הנוער  והאשימו אותו 
ומתאפר  מתלבש  לצבא,  התגייס  לא  שהוא  
בסמים  לשימוש  מטיף  פרובוקטיבי,  באופן 

שלו  המעריצים  התאבדות.   מעודד  ואפילו  
ובמיוחד  לאומץ,  סימן  בהתנהגותו  ראו  דווקא 
כיבדו את הנושאים בהם בחר לעסוק בשיריו, 
חברתיים  נושאים  גם  כמו  אישיים  נושאים 

ופוליטיים. 

השלום  למען  לוחם  עצמו  את  ראה  גפן  אביב 
הביטחוני  במצב  שעסקו  רבים  שירים  וכתב 
שבוטלו  שלו  הופעות  שהיו  למרות  והפוליטי. 
שמאל  אנשי  וגם  השמאלניות,  דעותיו  בגלל 
לצבא,  הגיוס  נגד  התבטאויות  לקבל  התקשו 

הוא המשיך להצליח. 

דווקא מי שהיה אז ראש הממשלה יצחק רבין 
העריך את גפן והזמין אותו להופיע בעצרת למען 
מלכי  בכיכר   4.11.95 ב-  שהתקיימה  השלום 
ישראל בתל אביב. גפן שר את שיר הסיום של 
העצרת "לבכות לך" והיה האחרון שהתחבק עם 
רבין לפני שנרצח. שבוע אחר-כך נערכה עצרת 
ולשיר שם  לחזור  הוזמן  ואביב  ז"ל,  רבין  לזכר 
את השיר העצוב. השיר הפך להמנון של "נוער 
שנהגו  הנוער  בני  מאות  נקראו  כך  הנרות". 
להתאסף בכיכר שבועות רבים לאחר רצח רבין 

ולהדליק נרות לזכרו. 

נרגע  הוא  שינוי.  עבר  גפן  האחרונות  בשנים 
על  והעיד  בחו"ל,  גם  להופיע  החל  והתמתן, 

עצמו שהוא "יוצר בהתאם לגילו".

قصيدة أمل
حلن وكلمات: أفيف جيفن

تعالوا منشي للحلم
بدون عنصرية وقومية

تعالوا نحاول
حتى 

يكون أفضل
حتى يكون

ندفن املسدسات
وال ندفن األوالد

تعالوا نحاول
حتى يكون أفضل

حتى يكون

نحتل السالم
وال نحتل األراضي

تعالوا نحاول إذا
حتى يكون أفضل

حتى يكون

للحرية األبدية
ألوالدي،

إذا تعالوا نحاول
حتى يكون أفضل 

حتى يكون
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קולו של הנוער
כתבו: אדוה ודידי

صوت الشبيبة
كتنب ادفا وديدي

افيف جيفن



اهللا احدى االيام فهمت ببساطة انه حني تبدأ انا ال اعرف متى حصل هذا واين, ولكن في  حزب  قبل  من  االرهابية  لالسرائليني الهجمات  ميكن  افضل شي  لبنان,  الفكرة في  أن  بد  ال  الرد.  عدم  هو  به  التي القيام  الوحيدة  لست  لكني  غريبة  حتى تبدو  العالم  بكل  الدول  هكذا.  اعمال تفكر  تستنكر  بينها  التي  حركة حزب اهللا في إسرائيل.املسلمات 
ان  احلقيقة   لهذه  باملقابل  وتظهر املشكلة  بيروت  بتفجير  تقوم  رحمة إسرائيل  بدون  كدولة  االخرى  الدول  ان وبأن هدفها احلقيقي في كل هذه القصة بعني  سماع  يؤملني  لبنان.  كل  تدمير  البالد هو  شمال  في  تهبط  ان حركة حزب اهللا الكتيوشات  املعرفة  اكثر  وإسرائيل اعلنا  حرب مفتوحة بينهما.وتؤملني 

ميضون   اإلسرائيلني   اجلنود  رؤية  شيئا اجتاه واقعي ولرمبا سينهون حياتهم فيها. ايام عديدة في هذه احلرب التي ليس لها يؤملني  اعرف  لكنني  بتاتا,  شيئا  افهم  حركات على لبنان, سوف تدعمها الدول العربية واحدا:  اذا اوقفت اسرائيل الضربات اجلوية ال  ضد  معها  وتتوحد  االرهاب من كل نوع. ال يوجد حسب رايى بسهولة 

טרור אני לא יודעת מתי זה קרה ואיך זה קרה, אבל  שכשמתקפת  הבנתי  פשוט  אחד  פשוט נפתחת מצד חיזבאללה בלבנון, הדבר החכם יום  זה  לעשות,  הישראלי  מהצד  המעשים שמבצע ארגון חיזבאללה בישראל.העולם ואפילו המוסלמיות שבהן, מגנות את שאני חושבת ואני לא היחידה. מדינות בכל לא להגיב. עד כמה שזה נשמע מוזר זה מה ביותר 
בעיני הבעיה היא, שבמקביל לעובדה הזאת ישראל  ומצטיירת  ביירות  את   לי שמטרתה האמיתית בכל הסמטוכה הזו היא המדינות האחרות בתור מדינה חסרת רחמים מפציצה  כואב  כולה.  לבנון  את  להשמיד  שארגון לשמוע על קטיושות שנוחתות בצפון הארץ בעצם  הידיעה  יותר  אפילו  לי  מלחמהוכואבת  על  הכריזו  וישראל  חיזבאללה 

 פתוחה ביניהן.
לבלות  הולכים  שחיילים  לדעת  לי  כיוון כואב  שום  לה  שאין  במלחמה  שלמים  אני ימים  חייהם.  את  יסיימו  אולי  וששם  יודעתהגיוני  אני  אבל  יותר,  דבר  שום  מבינה  ההפגזות לא  את  תפסיק  ישראל  אם  אחד:  ואני מפחדת נורא אפילו שאני גרה בת"א. יותר מבטיח כרגע חוץ מאשר פיתרון מדיני. וזן כולל לבנון עצמה. אין פיתרון שנראה לי קלות ולהתאחד כולן נגד ארגוני טרור מכל מין בלבנון מדינות העולם יוכלו לתמוך בה ביתר דבר 

אלי, תל אביב

ياهلوم، ١٤عاما، كيريات بياليك   

إلى  اجلنود  فيها  اختطف  التي  باللحظة 
حيفا  منطقة  في  أحد  يفكر  لم  لبنان 
األمر سيؤثر عليه. كنا على  أن  والكرايوت 
لرئيس  مبقولة  سينتهي  األمر  أن  ظن 
لقوات  محاوالت  بعدة  ورمبا  احلكومة 
أن  أردنا  ما  هذا  أن  اليوم  يبدو  الكومندو. 
بجدية  املوضوع  أخذت  احلكومة  نظنه. 
ألن االختطاف بدون رد فعل كان سينتهي 

باختطافات مجددة.

إسرائيل.  قبل  من  اجلوية  الضربات  وبدأت 
اإلقالع  تدفق  ثم  ومن  اخلفيف  على  بداية 
اجلوي وسمعنا صوت الطيارات فوق رؤوسنا 
لبنان  جهة  من  القذائف  دقائق.  عدة  كل 
شمونا،  كريات  على  بداية  خطيرة.  كانت 
فهمنا  األخيرة  بالفترة  فقط  التي  املدينة 
وصفد،  نهاريا  على  وثم  االعتيادي،  جوها 
طويلة.  ملدة  تصابا  لم  اللواتي  املدينتني 
وبعد قصف الضاحية في بيروت، قصفت 
والكرايوت،   وحيفا  وعكا،  كارميئل،  أيضا 

יהלום, בן 14, קריית ביאליק
אחד  אף  לבנון,  בגבול  החיילים  נחטפו  כאשר 
באזור חיפה והקריות לא ציפה שזה ישפיע עליו. 
הממשלה  ראש  של  באמירה  ייגמר  שזה  חשבנו 
ואלי בכמה ניסיונות של כוחות קומנדו – אולי 
זה  את  לקחו  בממשלה  לחשוב.  שרצינו  מה  זה 
שלא  יראו  והם  חטפו  הם  אם  הרי   – ברצינות 
נעשה דבר משמעותי בנדון, הם ימשיכו בפעולות 
החטיפה. התחילו הפעולות האוויריות של ישראל 
ולאחר  יחסית  מצומצמת  במתכונת  בתחילה   –
מכן היו כל כך הרבה פעולות אוויריות שכל כמה 

דקות שמענו את המטוסים החגים מעל ראשנו.
ההפגזות מכיוון לבנון היו חמורות, בהתחלה על 
קריית שמונה – עיר שסוף סוף כל הצפון למד 
על שגרת חייה, ולאחר מכן על נהריה ועל צפת 
– ערים ששנים רבות לא נפגעו. לאחר הפצצת 
שכונה הדאחיה בבירות, הופגזו גם כרמיאל, עכו, 
חיפה והקריות, טבריה ומאוחר יותר אף דרומה 

מחיפה.
מלחמה  שגרת  מהי  ידעתי  לא  הקריות  כתושב 
והקריות  שחיפה  הראשונה  הפעם  שזו  משום 
המשופרות  הקטיושות  (בזכות  למערכה  נכנסות 
אחד  טיל  חטפה  כשחיפה  הטווח).  ארוכות 
התחלת  שזו  ידענו  מאריס,  סטלה  בשכונת 
התחילה  ביאליק.  קריית  בעירנו,  גם  המלחמה 
פתח  מקלט  לו  שיש  מי  כל  חירום:  מצב  שגרת 
לילדים,  ומשחקים  מזון  מים,  בו  והכין  אותו 
אצלנו גם הייתה טלוויזיה במקלט, וכולנו היינו 
כבד  לחץ  היה  זה  למקלט.  לרדת  בהיכון  תמיד 
לישון בחדר של  שהשפיע עלינו מאוד. התחלנו 
אחותי משום שהוא החדר הפנימי ולמזלנו אנחנו 
גרים בקומה ראשונה כך שלא הייתה סכנה של 
חדירת טיל מהגג, והיה קל יותר לרדת למקלט. 
תפסו  שווא)  צפירות  היו  (שלעתים  הצפירות 
בשינה,  במקלחת,  באוכל,  מצב:  בכל  אותנו 
ובכל  בטלפון  כשדיברנו  או  בטלוויזיה  כשצפינו 
וראיתי  למקלט  ראשון  והגעתי  מיהרתי  פעם 
עד זה  אחר  זה  למקלט  מגיעים  שכניי  כל  את 

תום הצפירה.
הכול  לעזוב  קשה  היה  הראשונות  בפעמים 
באמצע ולרוץ מטה – אך לאחר פעמים בודדות 
משום  נעימה  אווירה  הייתה  במקלט  התרגלנו. 
חסר  היה  רק  בטלוויזיה,  צפו  או  דיברו  שכולם 
קצת אוויר משום הצפיפות. היו טלפונים רבים 
למשפחה כדי לשמוע שהכול בסדר. קצת הפחיד 
אותי כששמעתי שנפל טיל אצל שכניה של סבתי, 
למדנו  הזמן  עם  למזלנו.  התפוצץ  לא  הוא  אבל 
לזהות את מיקום הנפילה לפי קולה ולמדנו את 
השעות הכי "עמוסות" בטילים כדי להיות מוכנים 

– וברוב הפעמים אף צדקנו.
הארץ,  למרכז  עברנו  ואני  אחותי  מכן  לאחר 

وطبريا ومن ثم على جنوب حيفا. 

كمواطن الكرايوت لم أفهم ما هي احلياة 
األولى  املرة  للحرب ألن هذه هي  االعتيادية 
في  والكرايوت  حيفا  فيها  تشترك  التي 
الكاتيوشات  اعيشها(بفضل  معركة 
الكاتيوشا  وقعت  املدى).  وبعيدة  املتطورة 
ماريس.  ستيال  حي  في  حيفا  على  األولى 
حينها عرفنا أن هذه بداية احلرب على بلدي 

كيريات بياليك. 

وبدأت حالة طوارئ: كل من كان لدية ملجئ 
واأللعاب  والغذاء  املياه  فيه  وحضر   فتحه 
امللجئ  في  تلفاز  أيضا  كان  عندنا  لألوالد. 
للنزول  االستعداد  أهبة  على  دائما  وكنا 
بدأنا  شديد.  توتر  حتت  واقعني  كنا  إليه. 
في  غرفة  لديها  ألن  أختي  غرفة  في  النوم 
عمق البيت، وحلسن حظنا تسكن عائلتي 
في الطابق السفلي مما  سهل علينا  النزول 
بسرعة إلى امللجئ. الصفارات (التي كانت 
على  حاضرين:  جتدنا  كانت  خاطئة)  أحيانا 
طاولة الطعام، في احلمام، نائمني، نشاهد 
التلفاز . في كل مرة أسرعت ووصلت األول 
واحد  يصلون  جيراني  كل  ورأيت  للملجئ 
تلو اآلخر حتى أن يصمت صوت الصفارة.  

بداية كان األمر صعبا لترك أمورنا والركض 
إلى امللجئ، لكن بعد عدة مرات تعودنا. ساد 
في امللجئ جو لطيف ألن اجلميع تكلم أو 
من  لقليل  فقط  احتجنا  التلفاز،  شاهد 
لدينا  كانت   يختنق.  كان  فاملكان  الهواء 
عليهم.  لنطمأن  العائلة  وكلمنا  هواتف 
خفت قليال حني سمعت عن وقوع صاروخ 
عند جيران جدتي، لكن الصاروخ لم ينفجر 
حلسن حظنا. مع الوقت تعلمنا متييز مكان 
السقطة حسب صوتها وعرفنا الساعات 
وفي  أنفسنا  وهيئنا  للصواريخ  "املكثفة" 

أكثر األحيان كنا على حق.   

منطقة  إلى  وأختي  أنا  انتقلنا  ذلك  بعد 
عندي  كان  بعدها  أقربائنا.  عند  املركز 
مخيم صيفي في القدس الذي انتهى يوم 
لكننا  النار.  إطالق  وقف  بداية  قبل  واحد 
انتظرنا قليال ورجعنا بعد إمتام وقف إطالق 

الصواريخ. 

קיץ  מחנה  לי  היה  כך  ואחר  משפחה,  לקרובי 
האש.  הפסקת  לפני  יום  שנגמר   – בירושלים 
כניסת  לאחר  רק  לחזור  כדי  הזמן  את  משכנו 

הפסקת האש – זמן שאין בו טילים. 
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يرد لها حل حتى اليوم هي التي دفعت حزب اهللا خلطف 

البداية  منذ  إسرائيل  استطاعت  رأي  حسب  اجلنديني. 

أحيانا  مزارع شبعا.  تنازلت عن  كانت  لو  احلرب  منع هذه 

ينال  األغلب  وعلى  احلرب  في  طرف  يفوز  فقط  متباعدة 
الطرفني الهزمية. 

الهدف  على  يحصال  ولم  الطرفان  هزم  احلرب  هذه  في 

الذي وضعوه نصب أعينهما. منظمة حزب اهللا ارادت قتل 

القتلى  عدد  بينما  االسرائيلني،  املواطنني  من  كبير  عدد 

اللبنانيني هو الذي كان اكبر والدمار كان أشمل. وصحيح 

اجزاء  بعض  إلى  الدخول  في  جنح  اإلسرائيلي  اجليش  أن 

هدفه  على  باحلصول  ينجح  لم  لكنه  اللبنانية  األراضي 

وهو إرجاع اجلنديني اللذان اختطفا على يد حزب اهللا.

بالتوتر  أعيشها حيث شعرت خاللها  أول حرب  هذه هي 

ً الصواريخ التي رأيتها فوق بيتي والتي  واخلوف. لن أنسى أبدا

وقعت عندنا في ساحة البيت. لن أنسى صوت الصفارات 

ومنعتهم  الناس  عند  والرعب  التوتر  ازدياد  إلى  أدت  التي 

من اخلروج إلى الشوارع ومحاوالتهم املتكررة بالدفاع عن 

وصف  علي  يصعب  سنموت.  متى  نعرف  لم  أنفسهم. 

البلد في تلك الفترة, شيء ثمني مات في هذه احلرب.

بشارة،

من قرية معليا    

המלחמה הזאת השפיעה עלי מאוד. סוגיית "חוות שבעא" שלא 

הסתמן לה פתרון היא זאת שגרמה  לחיזבאללה לחטוף את שני 

החיילים. לפי דעתי ישראל יכלה מלכתחילה להימנע מהמלחמה 

מנצח  יש  רחוקות  לעיתים  רק  שבעא.  חוות  על  ויתרה  אילו 

במלחמה, כאשר לרוב שני הצדדים יוצאים מפסידים. 

במקרה של המלחמה הזאת שני הצדדים הפסידו ולא השיגו את 

כמה  להרוג  רצה  חיזבאללה  ארגון  לעצמם.  שהעמידו  המטרות 

שיותר אזרחים ישראלים, אך מספר האזרחים הלבנוניים שנהרגו 

היה גדול יותר והיקף האסון גם כן היה גדול יותר. נכון שישראל 

הצליחה להיכנס ללבנון, אך את המטרה להחזיר את שני החיילים 

שנחטפו לא השיגה.

הרגשתי  בעצמי,  חווה  שאני  הראשונה  היא  הזאת  המלחמה 

שראיתי  הטילים  את  אשכח  לא  לעולם  וחרדה.  פחד  במהלכה 

מעל ביתי ואת הטיל שנפל בחצר הבית. לא אשכח את הצפירות 

שנשמעו והבהילו אנשים רבים שפחדו לצאת לרחובות וכל הזמן 

לי  נמות. קשה  ידענו מתי  לא  פשוט  להתגונן.  שיותר  כמה  ניסו 

לתאר את העיר באותה תקופה, משהו יקר מת במלחמה הזאת. 

בשארה,

 מכפר מעיליא

أثرت علي هذه احلرب كثيرا. قضية "مزارع شبعا" التي لم 

....לילד תהא הזכות לחופש ביטוי
.... يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير. 

السياسية.  التسوية  اكثر ضماناً من  وانا خائفة جدا بالرغم من انني اسكن في حل 
تل ابيب.

ايلي, نل أبيب



العديد  بقتل  اإلسرائيلي  اجليش  قام  بشار: 
يقتل  لم  اهللا  حزب  بينما  املواطنني،  من 

.ً املواطنني بل قاتل جنودا

منطقة  بقصف  قام  اهللا  حزب  لكن  ادفا: 
الشمال املليئة باملواطنني؟!

قتل  بينما  مواطناً،   ١٥ قتل  لقد  بشار: 
العديد من اجلنود. 

ادفا: ليس هذا مهما عدد القتلى، لقد 
تعمدوا قتل مواطنني.

عن  دفاعا  إسرائيل  قاتلوا  لقد  بشار: 
أنفسهم.

حزب  ألن  لبنان  دخلت  إسرائيل  لكن  ادفا: 
منطقة  من  اجلنود  باختطاف  قام  اهللا 

إسرائيلية!

بشار: خطف حزب اهللا اجلنود ألجل 
فك أسر أسرى فلسطينيني ولبنانيني 
املتواجدين في السجون اإلسرائيلية. 

إخالص: هؤالء األسرى هم جزء من املقاومة 
عن  الدفاع  حاولوا  الذين  الفلسطينية 

أرضهم.

رسال: هناك أسرى مظلومني  - لرمبا يكونون 
أنهم  قالوا  ولرمبا  االحتالل  تكلموا ضد  قد 
يقصدوا  لم  لكنهم  بعملية  القيام  ينوون 
فعال القيام بذلك. هم في السجون للكالم 

في الهوى.

عليهم  الضبط  يلقى  من  هناك  وصال: 
أو  فلسطينيون،  ألنهم  فقط  سبب.  بدون 
ألنهم أعضاء بأحزاب سياسية التي تعارض 

الكيان اإلسرائيلي.

ـــال: هــنــاك من  رس
الوجود  على  يغضب 
في  ــي  ــل ــي ــرائ اإلس
املناطق الفلسطينية 
على  احلجارة  فيلقون 
يقوم  ــذا  ل اجلــيــش، 
بالقبض  ــش  ــي اجل
حاالت  في  عليهم. 
مقاومون  هناك  أخرى 
فــلــســطــيــنــيــون 
قبل  من  املطالبون 
فيختبئون  اجليش 
معينة  عائالت  عند 
اجليش  يجدهم  وحني 
على  القبض  يلقي 

من أخبئهم.

فقط  البارحة  مينيار: 
قريب  على  القبض  مت 
قبل  من  مطلوبا  كان  الذي  عائلتي  من 
عنه  وابلغ  طويلة  ملدة  عنه  بحثوا  اجليش. 

من قبل العمالء وأدلوا مبكانه. هو مطالب 
النار  أطلق  وألنه  فلسطيني  محارب  ألنه 

على اجلنود. 
ادفا: من هم األسرى اللبنانيون؟

اهللا  حزب  في  جنود  منهم  جزء  بشار: 
اليهود  يعتبرهم  الشمال.  في  قاتلوا  الذي 

إرهابيني ونحن نعتريهم مقاومني أبطاال.

لنا يقولون انهم يرهبون لبنان، أنهم 
يسيطرون على مبان للمواطنني.

بشار: هذه دعاية.

ادفا: لكنهم يتجولون الشوارع بسالحهم!

في  سالح  مع  اجليش  يتجول  حني  بشار: 
الشارع فإنه بهذا يحمي املواطنني اللبنانيني 
حزب  أشنها  التي  احلرب  لوال  ويشجعهم. 

اهللا لكانت إسرائيل قد احتلت بيروت.

ادفا: لكن اجليش اإلسرائيلي قصف العديد 
من األماكن، إنه أقوى من حزب اهللا.

بشار: انه قوة جوية. لو كان حلزب اهللا سالح 
جوي لدمر إسرائيل. 

اإلسرائيلي ـــالم  اإلع ــا  ــرن يُ ــم  ل ـــا:  ادف
 قتلى لبنانيني.

بشار: لو شاهدمت قنوات عربية لرأيتم. حلزب 
اهللا قناة تلفازيه اسمها "املنار"، فيها نري 
رأينا الضحايا في لبنان  ماذا يحصل فعال: 

وشاهدنا تقارير عدة من إسرائيل. 

ادفا: في إسرائيل طلب من التلفاز الرقابة، 
يرى  أال  أجل  من  يحصل  ماذا  نرى  ال  لكي 

אזרחים  הרבה  הרג  הישראלי  הצבא  בשאר: 
וחיזבאללה נלחם בצבא ולא באזרחים.

הצפון,  הכל  את  הפגיזו  חזבאללה  אבל  אדוה: 
אזור של אזרחים.

בשאר: נהרגו רק 51 אזרחים ולעומת זאת נהרגו 
הרבה חיילים.

אדוה: זה לא משנה כמה נהרגו. הם ניסו לפגוע 
באזרחים.

בשאר: הם תקפו בחזרה את ישראל בניסיון להגן 
על עצמם. 

בגלל  ללבנון  נכנסה  ישראל  אבל  אדוה: 
שחזבאללה חטפו חיילים מתוך שטח ישראל.

בשאר: חיזבאללה חטפו את החיילים כדי לשחרר 
בבתי  שנמצאים  ולבנונים  פלסטינים  אסירים 

כלא בישראל.

חירות  לוחמי  הם  האלה  האסירים  איחלאס: 
פלסטינים שניסו להגן על האדמה שלהם.

הם   – מפשע  חפים  שהם  אסירים  יש  ריסאל: 
רק דיברו נגד הכיבוש ואולי אמרו שהם רוצים 
לעשות פיגוע, אבל לא באמת התכוונו לזה. הם 

בכלא בגלל דיבורים.

סיבה.  בלי  אותם  שעוצרים  כאלה  יש  ויסאל: 
רק בגלל שהם פלסטינים, או בגלל שהם חברים 

במפלגות פוליטיות שמתנגדות לקיום ישראל.

של  הנוכחות  על  שכועסים  כאלה  יש  ריסאל: 
על  אבנים  וזורקים  הפלסטיניות  בערים  הצבא 
הצבא, ובגלל זה עוצרים אותם. במקרים אחרים, 
יש לוחמי חירות פלסטינים שמבוקשים על ידי 
הצבא, ולכן הם מתחבאים אצל משפחות. כאשר 
הצבא מוצא אותם, עוצרים גם את מי שהחביא 

אותם.

מיניאר: אתמול נעצר קרוב שלי שהוא מבוקש. 
גילו  פעולה  ומשתפי  זמן,  הרבה  אותו  חיפשו 
לוחם  הוא  כי  מבוקש  הוא  הוא.  איפה  לצבא 

פלסטיני והוא ירה על חיילים.

אדוה: מי הם האסירים הלבנונים?

בשאר: חלק מהם חיילים של חיזבאללה שנלחמו 
כטרוריסטים,  אותם  מגדירים  היהודים  בצפון. 
כלוחמים  נחשבים  הם  הערבים,  ואצלנו, 

גיבורים.

טרור  משליטים  שהם  אומרים  הם  לנו  אדוה: 
בלבנון, שהם משתלטים על בתים של אזרחים.

בשאר: זו תעמולה.

אדווה: אבל הם מסתובבים עם נשק ברחוב.

בשאר: כשחיילי חיזבאללה מסתובבים עם נשק 
ומעודד  הלבנונים  התושבים  על  מגן  זה  ברחוב 
ישראל  נלחמים,  היו  לא  חיזבאללה  אם  אותם. 

היתה כובשת את ביירות.

הרבה  הפציץ  הישראלי  הצבא  אבל  אדוה: 
מקומות, הוא יותר חזק מחיזבאללה.

בשאר: הכל מטוסים. אם לחיזבאללה היה חיל 
אויר הוא היה הורס את ישראל.

אדוה: לא הראו אצלנו הרבה הרוגים לבנונים.

כמה ימים אחרי שהסתיימה המלחמה, נפגשנו במשרדי המערכת בתל אביב, כתבים מטול 
כרם ומתל אביב. כל הקיץ חיכינו להיפגש, אבל בימי המלחמה, היה סגר מוחלט על השטחים, 

והכתבים מטול כרם לא קיבלו אישור להיכנס לישראל. 

האמת, הכי רצינו ללכת לים. מי שחי תחת כיבוש וסגר, רוצה ליהנות מיום אחד של חופש 
ולא לחשוב על מלחמות. אבל היו גם הרבה שאלות שרצינו לשאול והרבה דברים שרצינו 

להגיד. אחר כך הלכנו לים. 

בשאר: אם הייתם רואים תחנות טלוויזיה 
ערביות, הייתם רואים. לחזבאללה יש תחנת 
טלוויזיה, אל מנאר, שמראה מה קורה בזמן 
אמת: הראו את הקרבות בלבנון וגם הראו 

הרבה כתבות מישראל.

אדוה: בישראל דרשו מהטלוויזיה צנזורה, לא 
להראות מה קורה כדי שהחזבאללה לא ידעו 

בדיוק איפה נפלו הטילים וילמדו מזה איך לכוון
יותר טוב.

ריסאל: אל מנאר מראים הכל ומדווחים כמה 
נהרגו. ישראל לא עושה את זה.

מאי: איך אתם יודעים שהדיווחים הם 
אמיתיים?

ריסאל: כי הם מתעדים הכל.

לא  אחרות  שתחנות  מידע  מגלים  הם  ויסאל: 
מגלות. הם מביאים הרבה שידורים חיים.

בשאר: אני הרגשתי שחיזבאללה ניצחו.

בסכנה  תהיה  אביב  שתל  פחדתי  אני  ויסאל: 
ויקרה לכם משהו.

ריסאל: הרגשתי אמפטיה ללבנונים. הרגשתי את 
הכאב שלהם, כי גם אני חייה תחת כיבוש.

איחלאס: הרגשתי נצחון. כי אנחנו הפלסטינים 
אנשים  והנה  הישראלית,  מהכוחנות  סובלים 

שקרובים אלינו, הצליחו לנצח את הישראלים.

מאי: אני הייתי בחופשה בצרפת ומאוד דאגתי, 
בתל  לפגוע  איימו  חיזבאללה  כאשר  במיוחד 

אביב.

أبيب بني  تل  التحرير في  انتهاء احلرب جنحنا في عقد مقابلة في مكتب  ايام بعد  بضعة  
املراسلني من طولكرم وتل أبيب. انتظرنا هذا اللقاء كل فترة الصيف،  لكن االغالق على الضفة 
الفلسطينيني  املراسلني  باسم  التي قدمت  التصاريح  ورُفضت   ً احلرب كان كامال، فترة  في 

بالدخول إلى إسرائيل.  
بصراحة ما أردنا فعله كان الذهاب إلى البحر. فمن يعيش حتت االحتالل واإلغالق يريد أن يعش 
أردنا  والكثير  أردنا طرحها  العديد من األسئلة  باحلروب. لكن  التفكير  ً بدون  يوما واحدا حرا

قوله. بعد ذلك ذهبنا للبحر. 
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משפחה ישראלית בצפון יורדת למקלט בגלל 
ההפגזות של חיזבאללה

عائلة اسرائيلية في شمال البالد تنزل الى 
امللجئ بسبب قذائف حزب اهللا. 

لبنانيون ينزحون عن مساكنهم بسبب 
القذائف االسرائيلية

לבנונים עוזבים את ביתם בגלל ההפגזות 
הישראליות
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יפו,

בעקבות מכתבה של סובחיה הייתי רוצה לספר 
על החוויה שלי מיפו, בתור אחת שלמדה ביפו 
שבע שנים, בבית הספר הפתוח הדמוקרטי. כש־
למדתי ביפו (כיום אני לומדת בתל אביב) היינו 
מגיעים בהסעות, כך שלא יצא לנו לשוטט לבד 
ברחובות יפו, וזאת מטעמי בטחון. לא פעם היו 

שמועות בבית הספר על מקרי רצח ואלימות 
בעיר שחלקם אף התרחשו בסמוך לבית הספר. 

לדעתי היחסים בין היהודים לערבים ביפו 
יכולים להשתפר אם שני הצדדים ינסו לשתף 

פעולה. ישנם אנשים שכן מנסים כמו לדוגמא, 
קרובת משפחה שלי שפתחה ביחד עם חבר 

ערבי שלה בית קפה שיש בו גם ספרייה שיש 
בה ספרים בעברית ובערבית. אני חושבת שא־
פשר לשפר את היחסים בין היהודים לערבים 

אם יפסיקו להתחרות על של מי העיר הזו, כי זו 
עיר יפה וחבל שהאנשים שגרים בה תמיד רבים 

ולא יכולים להגיע למצב של שלום.

אילי.

אני סובחיה, גרה ביפו משום שיפו היא העיר 
הכי יפה שראיתי בחיי. חיים בה החברים שלי 

והמשפחה שלי. ההורים שלי נולדו ביפו. יש 
המון תושבים ביפו ויש בה את שלוש הדתות 

(היהודים, המוסלמים והנוצרים). ביפו יש המון 
אתרים יפים, מסעדות כמו "ראוף את אתינה", 

"הזקן והים" ויש גם ים ובריכות שחיה ומקומות 
יפים לתיירות. אך ליפו יש גם דברים שלא 

מוצאים חן בעיני כמו ההתנהגות של התושבים 
אחד אל השני, הרציחות והאלימות. אם שני 

הדברים האלה ישתנו, יפו תהיה העיר הכי יפה 
על פני האדמה. ביפו יש שני רחובות מפורסמים 
ומוכרים והם רחוב יפת ושדרות ירושלים. בשני 
הרחובות האלה גרים רוב תושבי יפו ושם תוכלו 
למצוא כל דבר שאתם מחפשים, כי שם יש המון 

חנויות.

וביפו יש מקום מפורסם והיסטורי והוא הנמל. 
מהנמל הזה חיים ומתפרנסים אנשים רבים. 

המראה של הנמל מאוד יפה. ושם ניתן לראות 
איך הדייגים דגים ואיך הם מנקים אותם. תשו־
בות לשאלות אלה תוכלו למצוא רק אם אתם 
מבקרים בנמל. דבר נוסף הוא שאם יש תיירים 

אז ביכולתם לשוט בספינות וסבירות שיש 
בנמל, כמו "ספינת סבבה", לכמה דקות או לכמה 

שעות. כמו כן, יש ביפו גם גינות יפות וגדולות 
והתושבים יכולים לנוח ולשחק שם. אם הולכים 

לשם רואים איך התושבים משחקים ביחד ולא 
רבים ביניהם, רק אם אין בעיות וסכסוכים בין 

המשפחות. בעיר הזו היחסים בין התושבים שיש 
ביניהם ריב או סכסוך יכולים להסתיים במוות.

בעקבות מכתבה של סובחיה הייתי רוצה לספר 

Jaffa Market Place 1877

שמי לינא סמהורי מיפו, אני בת 14, לומדת 
בבית ספר אג'יאל, אני גרה בשכונה ג' ביפו, 

התחביבים שלי הם לצייר ולהתכתב דרך 
המחשב (מייל).

השכונה בה אני גרה, גרים בה הרבה אנשים 
שמרביתם יהודים ויש גם ערבים, אך מעטים. 

אני אוהבת את העיר שלי יפו ואוהבת את 
התושבים שלה, כי אני מרגישה איתם  כמו עם 
אנשים שקרובים אלי. ביחס ליחסים בין ערבים 

ליהודים ביפו אני לא חושבת שהם טובים, 
ולמרות הכול אני אשאר אוהבת לעיר שלי 

ואוהבת להסתובב בה.

לינא סמהורי.

Clock-Tower In Jaffa, 1900 

The clock tower and the Turkish 
City-Hall in Jaffa at the begin-
ning of the present century

Jaffa Port, 1877 

Jaffa Port with the Old City (today the 
Artists> quarter) in the background
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رجب:
ملاذا القتل وعدم االحساس؟

أنا شخصيا مللت من هذا الوضع
أال يكفي ما حدث في املاضي؟

كل  الفلسطينيني  احتالل  يكفي  أال 
هذه السنني؟

متى سيهدئ الوضع؟
سويا  العيش  يوما  سنستطيع  هل 

قانعني بواقعنا؟

רג‘ב:
למה ההרג והעדר הרגישות?

אני אישית נמאס לי מהמצב הזה
לא מספיק מה שקרה בעבר?

לא מספיק כיבוש הפלסטינים
כל השנים האלה?
מתי ירגע המצב?

האם נוכל ביום מן הימים
לחיות ביחד 

מרוצים מהמציאות שלנו?

אחמד:
די לגזענות

די לחוסר השיוויון

לרוע ולמלחמות.

אני רוצה שכולם ישמחו 

איתי ושיקבלו את 
מה שרוצים.

احمد،:
كفى للعنصرية

كفى لعدم املساواة

وللشر وللحروب.

اريد أن يفرح  اجلميع معي

وأن يحصلوا على ما يريدون،

أن يعيش في أمان بدولته املستقلة.ممكن بحال توقفت احلرب. أتأمل لكل واحد منا  بدون حرب في سالم. السالم مع اإلسرائيليني رسال:

מאיתנו יחיה בביטחון במדינתו העצמאית. אפשרי אם תפסיק המלחמה. מקווה שכל אחד ללא מלחמה יהיה שלום. השלום עם הישראלים ריסאל:

ايلي: 
ال يعقل أن الناس متوت بشكل 

اعتيادي في األراضي احملتلة. ليس 
على الواقع ان تكون هذه حقيقته، 

كثيرون مصيرهم احلياة بدون حروب 
وعمليات تفجيرية.  

אילי:
זה לא יכול להיות שזה כבר הופך 

לחלק מהשגרה שאנשים מתים 

בשטחים. זה לא צריך להיות ככה! 

מוזר לחשוב שללא מלחמות ופיגועים 

יש אנשים רבים שעדיין היו בחיים.

احلم في حياة مستقلة ميلئها األمان وصال: 
واحلرية والعيش معا.

אני חולמת על חיים עצמאיים מלאים ויסאל:
בביטחון וחופש ועל חיים ביחד.

מיניאר:
אני רוצה לחיות בלי רצח, 

לצאת.. לצאת.. לבוא לתל 

אביב, ללא מחסומים על הדרך. 

مينيار: 
أريد أن أعيش بدون قتل، أن أخرج... 

بدون  أبيب  تل  إلى  آتي  أن  أخرج... 
حواجز على الطريق.

ادفا: 
ال يكسب اجلانبان شيئا مما يحصل. نضيع 

حياتنا في حرب دموية ال حاجة فيها. احلروب 
توتر اعصابنا جميعاً وبشكل جنوني، والعنف 
االجتماعي يتخذ مساحة أكبر في كل مكان. 

املفارقة تكمن في رؤية  أخي الصغير في 
سن الرابعة يلعب لعبة على شكل بندقية، 

وأتساءل أال يحلو له أن يلهو مع أوالد في جيله 
بغير البندقية، وبدون الركض وراء أصدقائه 

مناد: «سوف أقتلك!»؟

אדוה: 
כל הצדדים אינם מרוויחים דבר ממה שקורה. 

אנו מבזבזים את חיינו במלחמת דמים 
מיותרת. המלחמות האלו מלחיצות את כולנו 

עד טירוף, האלימות בחברה גוברת מיום 
ליום בכל מקום. האבסורד הוא לראות את 
אחי הקטן בן הארבע משחק ברובה צעצוע. 

התמונה הזו מעלה בי את השאלה: האם 
לא מגיע לו לשחק עם בני גילו ללא רובים 

ובלי לרוץ אחר חבריו בקריאה: ”אני ארצח 
אותך!“?

מאי: 
לפי דעתי מספיק עם המלחמה שלא מועילה 

לאף אחד, וגורמת לא רק לאלימות ורצח, 
אלא גם ללקיחת אדמות, בתים וחיים של 
אנשים אחרים. שני הצדדים הורגים אחד 
את השני מסיבות גזעניות ולאומיות ואת 

זה צריך להפסיק.

مي:
الفائدة  ال جتلب  التي  للحرب  الذي برأيي كفى  والقتل  العنف  عن  عدا  والتي  وحياة ألحد  والبيوت  األراضي  تسلب  اآلخر تسببه،  الواحد  اجلانبان  يقتل  آخرين.  انناس  وعلينا  وقومية  عنصرية  ألسباب 

 نكف عن هذا.  



 אמנות
 الفن לשינוי

من اجل 
التغيير  
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”שקים“ 2000
מרוות עיסא

מרוות גרה בעיירה קטנה לא רחוק 
מהמקום בו גרה סבתה  עד הנכבה.
שקי הקרמיקה הללו מזכירים  את 
הגירוש שהיה ב-1948 באל-ברעם 

ובכפרים אחרים. אותם כפרים הוחרבו 
לחלוטין, תושביהם נשלחו לגלות, 

המבנים ומשאבי הטבע נשארו להירקב. 

”בואו נעשה לנו עוד מלחמה“ 1996
דוד ריב

ציוריו של דוד ריב מבטאים את רגשי 
הפחד, הכעס והסכנה שישראלים 
ופלסטינים חווים בכל יום. ציוריו 

מושפעים ישירות מתמונות המופיעות 
בתקשורת הישראלית.

”أنا اسماعيل“  ١٩٩٧
سليمان منصور

اسماعيل، موضوع العمل 
الفني، هو ابن ابراهيم وهاجر 

وهو أب العرب. ترمز الورود الى 
الشهداء الذين قتلوا خالل 

االنتفاضة دفاعا عن بيوتهم.

”אני ישמעאל“ 1997
סולימאן מאנסור

ישמעאל, נושא היצירה, הוא בנם 
של אברהם והגר והוא  אבי הערבים. 

הוורדים מסמלים את החללים 
שנהרגו במהלך האינתיפאדה בהגנה 

על ביתם. 

”هون مش سويسرا“ ٢٠٠٣
أريان ليتمان – كوهن

علقت أريان هذه الالفتة الكبيرة على مقدمة مبنى في 
القدس. يظهر على الالفتة منظر سويسري يرجع إلى 

طفولة أريان، حامل لعنوان جرافيتي: "هون مش سويسرا“. 
حيث عرضت مع صور جلدار ابو ديس ”وثائق القدس“. 

اجلرافيتي على  اإلعالن يذكر الفنانة باجلرافيتي على اجلدار.

”פה זה לא שוויץ“ 2003 
אריאן ליטמן-כהן

בניין  של  קדמתו  על  הזאת  העצומה  הכרזה  את  תלתה  אריאן 
אריאן,  של  ילדותה  נוף  שוויצרי,  נוף  נראה  הכרזה  על  בירושלים. 
ומעליה כתובת גרפיטי ”פה זה לא שוויץ“. בתוך הבניין היא הציגה 
את ”מגילות ירושלים“ יחד עם תמונות של חומת אבו דיס. הגרפיטי 

על הכרזה הזכיר לאמנית את הגרפיטי על החומה.

”שיק פוינט“ 2000-2003
שאריף וואכד

תצוגת  המתאר  דקות  שבע  בן  וידאו  סרט  הוא  פוינט“  ”שיק 
אופנה דמיונית על פי הנהלים של המחסומים בשטחים. בסרט 
יצטרכו  לא  שהחיילים  כדי  פתוחים,  בגדים  לובשים  הגברים 
תזכורת  הוא  פוינט“  ”שיק  במחסום.  בעוברם  אותם  לבדוק 
עצובה לדרך בה הסכסוך משפיע לרעה על חייהם הפרטיים של 

עוד ועוד אנשים.

”شيك بوينت“ ٢٠٠٣-٢٠٠٠
شريف واكد

ملعرض  الواصف  دقائق  لسبع  قصير  فيلم  هو  بوينت“  ”شيك 
احملتلة. يظهر  األراضي  املقاييس في حواجز  واملمثل حسب  أزياء، 
في الفيلم عارضي أزياء يرتدون مالبس مكشوفة لكي ال يضطروا 
لرفعها حسب أوامر اجلنود في عبورهم للحاجز.  ”شيك بوينت“ 
هو تذكار حزين للتأثير السلبي لالحتالل على احلياة الشخصية 

للعديد من الفلسطينيني. 

”شوال“ ٢٠٠٠
 مرفت عيسى

تسكن مرفت في قرية صغيرة قريبة 
من املكان الذي سكنت فيه جدتها قبل 

النكبة. أكياس الفخار هذه  تذكرنا بالطرد 
الذي عرضت إليه قرية البرعم وقرى أخرى 
عام ١٩٤٨. عرضت تلك القرى للهدم التام 
وإجبار ساكنيها على اخلروج للجالء، بحني 

ما تبقى حولها قضي عليه. 

”تعالوا لنحارب مرة أخرى،“ ١٩٩٦
دافيد ريف

ترصد رسومات دافيد ملشاعر اخلوف 
تعتري  التي  واخلطورة  والغضب 
يوما  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
بشكل  متأثرة  رسوماته  يوم.  بعد 

مباشر من الصحافة اإلسرائيلية.
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מחממים שמן 
במחבת ומוסיפים 
מקלות קינמון  או 

בצל חתוך. 

מתכון ל-4-2 סועדים

מצרכים:
4 ביצים 

2-3 עגבניות רכות וגדולות חתוכות 
לקוביות

1-2 שיני שום
1 פלפל אדום/ כתום/ צהוב

שמן לבישול
תבלינים לפי הטעם: אני אוהבת 

להוסיף פלפל שחור, מקלות קינמון, 
אגוז מוסקט וטימין או ריחן.  יש כאלה 

שמעדיפים לטגן קודם הרבה בצל. 

מוסיפים את התבלינים 
לפי הטעם.

نضيف البهارات 
حسب الطعم.

מוסיפים את קוביות העגבניה
ומערבבים.

מחכים שהרוטב יבעבע. 

نضيف البيض.
מוסיפים את הביצים.

نغطيها ومن ثم ننتظر حتى يستوي 
البيض.

מכסים ומחכים עד שהביצים מתקשות.

1
2

وجبة ل ٤-٢ اشخاص 
املقادير:

٤ بيض.
مقطعه   وكبار  لينات  بندورات     ٣-٢

بشكل مربعات
٢-١ اسنان ثوم

١ فلفل احمر/ برتقالي/ اصفر
زيت طبيخ

شخصياً  انا  الطعم:  حسب  بهارات 
قرفة,  عودة  أسود,  فلفل  وضع  أحب 
من   البعض  وهناك  ريحان.  او  فستق 

يحب قلي البصل اوالً.
 

4 نعطي للفلفل ان يلني3
ً لعدة دقاق.  جيدا

נותנים לפלפלים להתרכך במשך כמה דקות.

نسخن زيت 
مبقالة ونضيف 

القرفة او 
البصل املقطع. 

5

8

חותכים את הפלפל 
לרצועות דקות או לקוביות 

ומוסיפים אותו למחבת.

نقسم الفلفل 
تقسيم دقيق او 
ملربعات ونضيفه 

للمقالة.

אופן ההכנה: طريقة التحضير:

نضيف مربعات البندورة ونحركها. 
ننتظر حتى تتمكن الصلصة من 

ان تكون مبرحلة الغليان.

אפשר לגרד מעל אגוז מוסקט 
ולהוסיף עוד תבלינים

כמו ריחן וטימין.

بأمكاننا  ان نُبرش فوق هذا 
فستق وإضافة بهارات آخرى 

مثل الريحان.

בתאבון!  بالهناء والشفاء! 

١
٢

٣

٥

٤
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לרצועות דקות או לקוביות 



עין עין
عني  عاين 

ראש ראס
روش راس

בטן באטן
بطن بيطن

שיער שער
 شعر سيعار 

יד יד
يد ياد

רגל רג'ל
رجل ريجل 

אף אנף
 أنف أف

אוזן אזן
اذن اوزِن 
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מה שמך?
שמי גל  ما شميخ؟

شمي جال

إسمك؟  ايش 
איש איסמק?

إسمي جال 
איסמי גל

שפת אם כעتا
אא

لغة األم

ומה שמך?
 وما شيمخا؟

وايش إسمك؟ 
ואיש איסמק?

إسمي جمال
אסמי ג'מאל

שמי ג'מאל
 شمي جمال 

أنت؟  وين  من 
מן ווין אינתה?

מאין אתה?
 مأين اتاه؟

انا من طولكرم 
אנא מן טול כרם

אני מטול כרם

 أني مي طولكرم 

انا من طولكرم
ומן איין אינתי?

אני מתל אביב
اني مي تل أبيب  ومأين آت؟

ומאין את?

אנא מן 
תל אביב
 أنا من

 تل أبيب

ר ر

אا

בب

אا

זز

اللغة العربية 
واللغة العبرية 
من أصل واحد, 
وهناك الكثير 
من الكلمات 

املتشابهة مثل:

הערבית והעברית
הן ממקור אחד, 

ויש הרבה מילים 
דומות, כמו: 

رسم: ميخائيل نداف
ציור: מיכאל נדב
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אלימות בבתי ספר

العنف في املدارس

במפגש הכתבים שהתקיים במרכז חלונות 
בתי  על  שיחה  התפתחה  אביב,  בתל 
הספר שלנו. כל אחד סיפר על המתרחש 
על  מורים,  על  דיברנו  בבית הספר שלו. 
ההבדלים  ועל  הלבוש  על  התלמידים, 
הגדולים  שיש בין בתי הספר ומכאן גם 

בין החברות.

בנים, בנות, ביחד או בנפרד?

דבר ראשון שמנו לב, שבטול כרם בנים ובנות לא 
לומדים ביחד אלא בבתי ספר נפרדים. אצלנו בתל 
אביב וביפו לומדים ביחד, ומבלים ביחד גם מעבר 
לשעות הלימודים. הם אמרו לנו שלבנים ולבנות 
אסור אפילו להראות ברחוב מטיילים ביחד. ואם 
יראו אותם, יבואו האחים או הקרובים של הבת 
ויכו את הבן. זה היה מפתיע כי אצלנו לא מכים 
אנשים על זה שהם מסתובבים ביחד. מהשיחה 
מאוד  המשפחה  הפלסטינית  שבחברה  בלט 
יותר מאתנו עם  חשובה והילדים מבלים הרבה 
המשפחות שלהם. אצלנו מכירים אותנו כיחידים 

ובטול כרם יותר כחלק ממשפחה.

עושים רעש, המורה מרביץ, הנקמה מגיעה

על  לנו  לספר  התחילו  ואז 
בית הספר ומה שהולך שם. 
היה ממש מוזר. כי הם הציגו 
ממש  מצב  תמונת  בפנינו 
אצלנו.  שקורה  ממה  שונה 
סיפרו לנו שהמורים שלהם 
תופעה  ויש  אותם  מכים 
שילדים מתעללים בילדים 

שקטנים מהם. 

וויצאל, מחנה הפליטים נור 
שאמס:

«יש הרבה מורים שמכים את התלמידים בצורה 
גרועה. מצד שני, הלחץ מצד הישראלים גובר 

עלינו באופן אישי. אין לנו חופש בפלסטין. למו־
רים אין הזדמנות להתייחס ולהבין אותנו בדרך 

חיובית. למשל, באחד הימים הכנתי שיעורים 
והישראלים תקפו את מחנה הפליטים שבו אני 
גרה, ולא הצלחתי ללמוד. למחרת הלכתי לבית 
הספר ולא ידעתי שום דבר מחומר הלימודים. 

המורה הכה אותי והכאיב לי מאוד. 
אז מה הרווחנו מכל זה, אם המורים והיש־

ראלים מתייחסים ככה לתלמידים. ככה לא 
יישארו לנו בכלל ילדים שיביאו להתקדמות 

והתפתחות..

כי  התפלאנו,  מאוד  אצלנו?  קורה  ומה 
ילד  לקלל  אפילו  למורה  אסור  אצלנו 

שלא לדבר על להכות. 

נגדו  ינקטו  ואפילו  אותו  יפטרו  שמכה  מורה 
שאלנו  כך.  על  התרעמנו  משפטיים.  צעדים 
אותם מה הם עושים בעניין? שמענו סיפור על 
ילד שמורה הכה אותו, ואחרי שעות הלימודים 
המורה.   של  המכונית  על  אבן  וזרק  הלך  הילד 
חשבנו שזו הייתה תגובה לא נכונה, אבל הסתבר 
לנו שבעצם אין לתלמידים עם מי לדבר או למי 
לפנות. שוחחנו עוד וניסינו להבין מה מקורה של 

אלימות זו. 

לאלימות  החשיפה  הלחץ,  ההסבר: 
והפחד

ויצאל: אלה הלחץ והאלימות ששולטים 
בחיי היום-יום שלנו כל הזמן»

מהלחצים  נובע  בעצם  שזה  למסקנה  הגענו 
החשיפה  שם,  שנמצא  הצבא  כמו  שסביבם, 
אלה  כל  הפחד:  יריות,  של  יומיומית  לאלימות 
לחצים  יש  שלנו  בחברה  גם  לאלימות.  מובילים 
מהם.  כתוצאה  אלימות  ויש 
החברה  שאצלם  הוא  ההבדל 
שרויה כל הזמן בלחץ כי הם תחת 
סובלים  שאנחנו  בעוד  כיבוש 
ושם,  פה  פיגועים  בגלל  מהמצב 
אבל אנחנו לא תחת כיבוש ואין 
זר שמאיים על  לנו צבא של עם 

החיים שלנו יום יום. 

מודעות  יש  הספר  בבתי  אצלנו 
והקפדה על זכויות הילד והתלמיד.  למורים אסור 
לנקוט בשום אמצעים אלימים של משמעת. הם 
בקושי.  זה  וגם  למנהלת  תלמיד  להוציא  יכולים 
כל הזמן  יש מורים שבשיעור שלהם התלמידים 
מהכיתה,  ויוצאים  נכנסים  צורחים,  מפריעים, 
הרבה  ועושים  הניידים  בטלפונים  משתמשים 
מהכיתה,  לצאת  להם  אומרים  המורים  רעש.  
ובתעודה מופיע שיש להם בעיות התנהגות.  גם 
אם מורידים להם ציונים  זה לא ממש עוזר.  אם 

המנהלת נכנסת לכתה, מיד כולם שותקים. 

ואז  סמכותיים  באופיים  שהם  מורים  יש 
התלמידים גם בלי ענישה, לא מעיזים לפצות את 

“schools should respect 
your human dignity 
by following a spirit of 
understanding and tolerance 
and never causing you 
physical or mental injury. 
” (article 28 Charter of the 
Rights of the Child dealing with 
issues relating to education)

על  לנו  לספר  התחילו  ואז 
בית הספר ומה שהולך שם. 
היה ממש מוזר. כי הם הציגו 
ממש  מצב  תמונת  בפנינו 
אצלנו.  שקורה  ממה  שונה 
סיפרו לנו שהמורים שלהם 
תופעה  ויש  אותם  מכים 
שילדים מתעללים בילדים 

מודעות וויצאל, מחנה הפליטים נור  יש  הספר  בבתי  אצלנו 
והקפדה על זכויות הילד והתלמיד.  למורים אסור 

 article 28 and 29 of the
 Charter of the Rights of the Child deal
with issues relating to education.

في  عقد  الذي  املراسلني  لقاء  في 
تطور  أبيب  تل  شبابيك  مركز 
واحد  كل  مدارسنا.  حول  حديث 
منا حكا عما يجري في مدرسته. 
والطالب، عن  املعلمني،  حتدثنا عن 
طريقة اللبس وعن الفروق الكبيرة 
بني املدارس واتمعات بناءا عليه.

أوال الحظنا أن البنات واألوالد في طول كرم 
أبيب  تل  في  عندنا  انفراد.  على  يدرسون 
بعد  حتى  سويا  ونلهو  سويا  نتعلم  ويافا 
على  ممنوع  أنه  لنا  قالوا  املدرسي.  الدوام 
في  معا  يظهروا  أن   حتى  واألوالد  البنات 
فسيأتي  أحدهم  شاهدهم  وان  الشارع، 
الولد.  ويضرب  اإلخوة  أو  العائلة  من  أحد 
يُضرب  ال  فعندنا  هذا  من  دهشنا  لقد 

الواحد ملثل هذا السبب.

اتمع  في  العائلة  أن  احلديث  من  ظهر   
وأن  كبير  باهتمام  حتظى  الفلسطيني 
منا.  أكثر  عائلتهم  وقتا مع  األوالد ميضون 
عندنا منيز أكثر كأفراد وعندهم أكثر كجزء 
عن  يتحدثون  بدءوا  حينها  العائلة.  من 
املدرسة وعما يجري فيها. كان حقا غريبا. 
كليا  مختلفة  صورة  أمامنا  عرضوا  فقد 
معلميهم  أن  لنا  حكوا  عندنا.  يجري  مما 
يقومون بضربهم، إلى جانب ممارسة العنف 

من جهة األوالد الكبار لألصغر منهم.

لقد دهشنا كثيرا فعندنا ال يسمح للولد 
حتى أن يوبخ فما بالك عن الضرب. املعلم 
وتأخذ  وظيفته  من  يقال  ولد  يضرب  الذي 
معارضتنا  أظهرنا  قانونية.  مجريات  ضده 
وسألناهم ماذا يفعلون في األمر. سمعنا 
فقام  بضربه،  معلم  قام  ولد  عن  قصة 
حجارة  ورمى  الدوام  بعد  املضروب  الولد 

على سيارة املعلم.

غير سليم.  فعل  رد  هذا  كان  رأينا  حسب 
لألوالد  ليس  انه  الحقا  لنا  اتضح  لكن 
مصدر يلجئون إليه. تابعنا احلديث وحاولنا 
إلى  فوصانا  العنف.  هذا  مصدر  فهم 
نتيجة أن األمر ينبع من الضغوطات التي 

حولهم، مثل اجليش املتواجد هناك، العيش 
النيران،  اليومي من إطالق  العنف  في ظل 
العنف.  تولد  األمور  هذه  كل  وبأن  واخلوف، 
في مجتمعنا أيضا هناك ضغوطات وهناك 
الفرق  الضغوطات.  هذه  من  نتيجة  عنف 
هو في أن مجتمعهم يخضع طوال الوقت 
من  نعاني  نحن  بينما  االحتالل،  وطأة  حتت 
العمليات هنا وهناك، لكننا ال نخضع حتت 
احتالل وليس هناك جيش غريب عنا يهددنا 

كل يوم.  

ווסאל,  لالجئني  شمس  نور  مخيم  وصال، 
מחנה פליטים נור שמס

اللذين يقومون  هناك العديد من املعلمني 
بضرب الطالب بطريقة قبيحة. من ناحية 
يتغلغل  اإلسرائيلي  الضغط  فان  أخرى 
ليست  شخصيا.  ويؤثرعلينا  داخلنا 
الشخصي  للتعامل  الفرصة  للمعلمني 
األيام  من  فمرة  ايجابية.  بطريقة  وفهمنا 
وقام  املدرسية  واجباتي  بتحضير  قمت 
إلسرائيليون بالهجوم على مخيم الالجئني 
الدراسة.  أمتكن من  الذي اسكن فيه فلم 
شيئا  اعرف  ولم  للمدرسة  ذهبت  صباحا 
بضربي  املعلم  قام  املدرسية.  املادة  عن 

وأوجعني كثيرا. إذا، ماذا ربحنا من هذا كله 
يتصرفون  واملعلمون  اإلسرائيليون  دام  ما 
معنا هكذا؟ في هذا الوضع لن يتبقى لنا 
أوالد ينمون ويتطورون، لن يتبقى لنا سوى 
الضغط والعنف الذي يسود حياتنا يوميا.

* املطلوب من طول كرم:

1 كيف يؤثر العنف من جهة املعلمني على 
التصرف في الصف؟

2 في هدوء؟

3 جو تعليمي؟ وكيف يؤثر هذا على تعامل 
الطالب مع املواد الدراسية؟

حقوق  على  وتأكيد  وعي  هناك  املدارس   
استخدام   من  املعلم  مينع  والطالب.  الولد 
أية وسائل عنيفة لضبط الطالب. بإمكانه 
ان أراد إخراج طالب من الصف وإرساله إلى 
اإلدارة. هناك حصص يقوم الطالب بالصياح 
والضجيج، ويخرجون ويدخلون من الصف، 
حينها  النقالة.  الهواتف  ويستخدمون 
يطلب منهم املعلم إخالء الصف ويسجل 
في  لديهم مشاكل  أن  الشهادة  في  لهم 
انزلوا  ولو  حتى  احلاالت  هذه  في  التصرف. 
العقاب ال يساعد. وفي  من عالماتهم فإن 

כתבו: אדוה וויצאל

.מה עושים? למי אפשר לפנות? איך 
אפשר לשנות את המצב הזה?

מהלחצים  נובע  בעצם  שזה  למסקנה  הגענו 
החשיפה  שם,  שנמצא  הצבא  כמו  שסביבם, 
אלה  כל  הפחד:  יריות,  של  יומיומית  לאלימות 
לחצים  יש  שלנו  בחברה  גם  לאלימות.  מובילים 
מהם.  כתוצאה  אלימות  ויש 
החברה  שאצלם  הוא  ההבדל 
שרויה כל הזמן בלחץ כי הם תחת 
סובלים  שאנחנו  בעוד  כיבוש 
ושם,  פה  פיגועים  בגלל  מהמצב 
אבל אנחנו לא תחת כיבוש ואין 
זר שמאיים על  לנו צבא של עם 

אצלנו  כי  התפלאנו,  מאוד  אדוה: 

לו לקלל ילד שלא 
אסור למורה אפי

ר על להכות. 
לדב

טים בחיי היום-יום שלנו כל הזמן».ויצאל: אלה הלחץ והאלימות ששול־

ויצאל: אלה הלחץ והאלימות ששול־
ויצאל: אלה הלחץ והאלימות ששול־

הפה. אבל יש מעט מורים כאלה. יש מורים שיש 
ליצור  יודעים  הם  כי  בכיתה  מופתי  שקט  להם 
עניין  מעוררים  הם  לימוד,  של  אווירה  בכיתה 

בתלמידים ומאוד כייף ללמוד אתם. 

ויצאל.  את  להכות  בעיני שאפשר  נתפס  בלתי  
ומקסימות  מתוקות  הכי  הילדות  אחת  היא 
הכינה  לא  היא  כי  אותה  היכה  מורה  שפגשתי. 




