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 הספרים כלואים כאן כמונו 

ביותר. בתיאוריה, לכל אסירה מותר לקבל שני ספרים בחודש, 
אך ספרים אלו עוברים בדיקות קפדניות, ולרוב נדחים על 

ידי הנהלת בית הסוהר בתואנה כי הם ספרי הסתה.
גם הספרייה הצנועה של האסירות נתונה לבדיקות עקביות 
במטרה לאפשר לסוהרות להחרים כל ספר שהוכנס ללא 

ידיעתן. דבר זה מחייב אסירות לחשוב על דרכים יצירתיות 

להגן על ספרים שככל הנראה יוחרמו.

למרות המגבלות המחמירות, אסירות פלסטיניות הצליחו 

להכניס כמה ספרים מצוינים. למשל, בנוסף לכמה ספרי 

פילוסופיה והיסטוריה, גם ספריהם של ע'סאן כנפאני, אברהים 

נסראללה וסוזן אבו אל-הווא. הנובלה "האם" של מקסים 
גורקי היוותה נחמה עבור האסירות מהן נשללה אהבת 
אם. עבודותיהם של עבד אל-רחמן מוניף, אלטאהר וטאר, 
אחלאם מוסתג'אנמי, מחמוד דרוויש, "ארבעים כללי האהבה" 
של אליף שאפאק, "תנו לי לדבר" של דומיטילה צ'ונגרה, 

"עלובי החיים" מאת ויקטור הוגו, ויצירותיהם של נוואל 
אל-סעדאווי, סחר ח'ליפה, אדוארד סעיד, אנג'לה דייוויס 
ואלבר קאמי, הם בין הספרים שהצליחו להסתנן לידינו 
לתוך הכלא. עם זאת, ספרים כמו "רשימות מבית המוות" של 

 "אסירות מתמודדות עם מכשולים רבים בניסיון להגיע לספרים. 
למשל, ספרים שמביאים בני משפחה לא מגיעים אלינו פעמים 
רבות, מכיוון שהם נתונים למנגנוני בקרה והחרמה הדוקים 

//  ח'אלדה ג'ראר

יוליוס פוצ'יק ו"מחברות הכלא" של גראמשי מעולם 
לא הצליחו לחמוק מידי הסוהרים.
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מה שאני מנסה לומר, אמנים וסופרים יקרים, הוא שספריכם, 

המוצגים בחנויות ספרים בכל העולם, נרדפים ומוחרמים על 

ידי רשויות בתי הסוהר של הכיבוש הישראלי. אנחנו מנסות 

להשיג גישה אליהם- והספרים שלכם כלואים כאן כמונו."

לתקוות ולשאיפות של האסירות בכלא דמון. נכון 

להיום כלואות בבתי הסוהר הישראלים כ 35 אסירות 

ועצירות פוליטיות. כיבוש ודיכוי הן דרכיו של משטר 

פטריאכלי, קולוניאליסטי וגזעני. שחרור נשים בא 

ביחד עם המאבק לשחרור העם הפלסטיני.

כולם ידיים למעלה זה 
שוד שוד שוד שוד

תפסו אותנו מכנסיים למטה בשוק

// ח'אלדה ג'ראר // אסירה פוליטית, כלא דמון // 

ה-17 באוקטובר, 2020

ח'אלדה ג'ראר היא אסירה פוליטית, 

חברת הפרלמנט הפלסטיני ופעילה 

לקידום זכויות נשים. מכתבה נותן פתח 

אל המציאות של האסירות הפוליטיות 

בכלא הישראלי, אל הדיכוי התרבותי 

והרוחני שהן חוות, אבל גם להתנגדות, 

 שוד //

 >>> 

יוצרות: עינת ויצמן ושירלי נדב //  צילום: 

חיים שוורצנברג // עריכה: היידי מוטולה

שוק שוק שוק

כמה אפשר עוד לחטוף פה

כמה אפשר עוד לשתוק

נערים חסרי מעש עשן אפופי
פערי החברה שוב צפים

תמיד מהדהד שנים על שנים על שנימלשנים 

הפקה: ישגב דותן 

DmZl ,מילים: דוד מעיין, שאנן סטריט

לחן: ישגב דותן, דוד מעיין, אילן אדירי

הגיע הזמן שנדרש את שלנו
אז כולם אגרוף למעלה כי זה שוד

עוד הצהרה, זה חול בעיניים

הגיעה צרה, אין כלום בידיים

אין לזה צורה, לא קיבלנו תמורה

אבל יש זכות בחירה  נצביע ברגליים
מחליטים הכל לפי פוליטיקה

מעתיקים הכל פה מאמריקה
סתמו פיות תשתו קצת אקונומיקה

לא מטפלים במצב אקונומי כאן
]...[

עד שחומותיך ייפלו

לא נשב

עד שחומותיך ייפלו

לא נשב
ממשלה מנסים אותי

עמוד שדרה חרוך מעמיסים אותי
ראפ לא פוליטי רק להמונים

מנצלים אותנו גלגלגצ פזמונים 
ילדים חמודים חמושים 
לומדים מהורים גזענים 

מערכת משפט מלאה בגברים מסוכנים
מוכרים לנו חופש ביוקר - אזיקים

https://vimeo.com/520986636
https://www.youtube.com/watch?v=_3okIQT8Vvw


נָכְִריָּה כָּאן בֵּינֵינוּ, ֵאֶשת צָָרה

עַל מְַשקֹוף יֵָרֵשם "ּפֹה גָָּרה גֵָּרה".

ָרה // נאוה סמל  ּגֵ

נְצוִּרים בִּגְבוּלָם, לִבָּם הַנְִּסגָר
וְהַכֹּול מֵֵאימַת הַָאֵחר, לֹא מֻכָּר,

בַּּשׁוּק, בְָּרחֹוב, בַּכִּכָּר
ּתָמִיד יְזַהוּ בָּךְ ֶאת אֹות הַנֵּכָר.

ַאל ּתֵלְכִי ִאּתִי, רוּת, נִּפֵָרד יְָקָרה
מִן הָעֵבֶר הַהוּא זֹו לֹא ֶאֶרץ בְִּחיָרה,

ַאל ּתֵלְכִי ִאּתִי, רוּת

ַאלְמָנָה - לֹא כַּלָּה,

בַּּמֹולֶֶדת ֶשלִי

כְּבָר ָאבְָדה הֶַחמְלָה.

ָשם יַצְבִּיעוּ עָלַיִךְ, יְַדבְּרוּ בָּךְ ָסָרה
לְעֹולָם ּתִהְיִי בְִּשבִילָם "הַזָָּרה".

כִּי הָעָם ֶשלִי בִּפְָחָדיו מְכֻּתָר

וְנֹועֵל ֶאת עַצְמֹו מִּפְנֵי כָּל ִאיש זָר,

ָרה ָשלְָחה לַּמְִדבָּר ֶאת הָגָר ָשם ׂשָ

הֵם קֹוְרִאים לְעַצְמָם "הָעָם הַנִּבְָחר".

מתוך ׳מזמור לתנ״ך׳, אבן חושן, 2015. 

// נאווה סמל ז"ל // )2017-1954( הייתה סופרת, 

משוררת, מתרגמת ומחזאית ישראלית. 

 כולנו פליטים // ציור מחווה למרכז 

לפליטים בנגב, פברואר 2021

ציירה: שושקה
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עברית רב־מגדרית היא מערכת של אותיות עבריות 

חדשות, המאפשרות קריאה וכתיבה רב־מגדריות. 

לעברית רב־מגדרית שתי מטרות מרכזיות: הנכחת 

הנשים בשפה העברית ויצירת מרחב חדש לזהויות 
מגדריות א־בינאריות.

אני יכולה ליצור סימנים חדשים בעברית – כאלה 
שיהיו בעלי משמעות ברורה ושיהיו חלק אינטגרלי 
מהאותיות העבריות? בעזרת האותיות החדשות של 
עברית רב־מגדרית מורכבים מילים ומשפטים בעלי 
משמעות חדשה, ובה הזדמנות לשוויון מגדרי: בין 

נשים, גברים, וא־בינאר.
 

// מיכל שומר // מעצבת ויוצרת 

עברית רב־מגדרית. 

 ו ים ׁשָ נִָשׁ ּכָל ה ו ים ׁשָ נִָשׁ ּכָל ה
 

לאחרונה הפכה העברית הרב־מגדרית 

 לנגישה להורדה ולשימוש.

אישה ואין מקום לרצף המגדרים שביניהם. אם לפשט 
את הדברים, חשתי שישנו דיסוננס בין השפה ומי שהיא 
מייצגת לבין מי שהיא אמורה לייצג. עברית רב־מגדרית 
היא הצעה אחת לפתרון הדיסוננס הזה. קיוויתי "לעדכן" 
את השפה כך שהיא תבטא אפשרות חדשה לייצוג כולן, 

כולם וכול בקריאה וכתיבה.

 עברית רב־מגדרית // מיכל שומר

עברית רב־מגדרית נולדה מתוך ההבנה שהשפה העברית 
היא שפה פטריארכלית, שבה במקרים רבים הנשים 
מודרות מהשיח – מצאתי שאני עצמי לעיתים לא נוכחת 
בו. בנוסף, בעברית ישנה חלוקה דיכוטומית בין גבר או 

בתהליך העבודה עסקתי בשאלות כמו איפה השפה 
העברית מגבילה אותנו, ואיפה היא דווקא מאפשרת? 
למה חשוב לייצר מרחב רב־מגדרי בשפה העברית? 
מי מוצא עצמ מודר בעברית של ימינו? איך 

לפרטים נוספים, להתנסות בפונט 

ולהורדה יחד עם מקלדת למחשב, 

היכנסו לאתר עברית רב־מגדרית 

דרך ה-QR או חפשו עברית רב־מגדרית 

בפייסבוק.

 מערכת קריאה גאה לאמץ את הפונט החדש 

 ולעשות בו שימוש החל מגיליון זה. 

פתוח לקרוא שירים, פזמונים, קטעי מסות ורעיונות. //// 
פתוח לכל קריאה למחאה, למחשבה, להתנגדות, 

להתבוננות, לפעולה ולעצירה. 
רוצ לקחת חלק?רוצ לקחת חלק? הרשמו לרשימת התפוצה, קבלו קובץ //// //// 

להדפסה במדפסת הביתית ותוכלו לחלק בהפגנה הקרובה 
לביתכ במוצ"ש הבא.

מערכת קריאה תשמח לשמוע על שיתופי פעולה ועל //// 
נשים שרוצ לקחת חלק בפעילות העלון, בכל צורה 

שהיא. גם במימון הוצאות ההדפסה וההפצה.
 //// ////  2020kriaa@gmail.com2020kriaa@gmail.com :מייל המערכת: מייל המערכת  
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