
  
  

  
  משתיקותאוניברסיטאות 

 ומזמינות משטרה םסטודנטי
ש " פעילי חד● שתתקוף אותם

  מורחקים מהלימודים ונעצרים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ההנהלות . אוניברסיטאות בישראלב מתחולל    משהו רע 
באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה 
מגלות לאחרונה להיטות יוצאת דופן להשתיק קולות 

ואף הזמינו כוחות משטרה להיכנס לתוך , ביקורתיים
לעצור ולהתקיף סטודנטים מתא , הקמפוסים כדי לאיים

  .ערבייםשל ארגונים ש ומהתאים "חד
  
  

    בקמפוס הר הצופים בירושלים פוזרה באלימות משמרת 
על התכנית לגיוס במחאה שהתארגנה , מחאה שקטה

הגבול נהגו כוחות משטרה ומשמר . צעירים ערבים לצבא
. בגיבוי הנהלת האוניברסיטה, בבריונות ועצרו סטודנטים

 מרצים למען חופש ביטוי התארגנה הפגנת, כךבעקבות 
  .כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"בה השתתף גם יו, )7.5(

  
  

איים בהפסקת הסטודנטים באוניברסיטה העברית     דיקן 
  מהפקולטה,דוד אנוך' פרופ. הפעילות הציבורית בקמפוס

 אמר ,למשפטים ומהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה
חלק מהאתוס של כל אוניברסיטה צריך "כי לדיקן בתגובה 

 בתא פעיל, אדם אמוראי". להיות הקפדה על חופש הביטוי
, ש" וחבר המזכירות הארצית של חדש באוניברסיטה"חד

של קבלת מורכב הליך באוניברסיטה יש "הוסיף כי 
המערכת יכולה .  פוליטייםם אירועיםואישורים לקי

וזאת , להקשות מאוד כשהמסר לא מוצא חן בעיני הדיקן
  ."האוניברסיטה לא אמורה להתערב בתכניםלמרות ש

  

-    באוניברסיטת חיפה ביטלה ההנהלה אירוע פוליטי
 להתקיים בשבוע נועדש, אמנותי לציון יום השנה לנכבה

 ש" מרביתם פעילי תא חד–הסטודנטים ). 12.5(שעבר 
ה ההחלט סירבו לקבל את –" בני הכפר"ומקצתם פעילי 

התכנית האמנותית והנאומים שאמורים . דמוקרטית- האנטי
התקיימו תחת זאת ברחבת , היו להתקיים באולם סגור

 צמודנייר דבק שחור  כאשר , הדשא המרכזית בקמפוס
מול עיניהם של שוטרים האירוע נערך . םסטודנטיה פיותל

ר שאוכאלה , רכובים על סוסיםגם כאלה הביניהם , רבים
  .)בתמונה' ר(את הסטודנטים משטרתי צילמו בווידאו 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ה על ת חיפהחליטה אוניברסיט, פעולת המחאהבעקבות    
על הרחקתו , ש עד תום הסמסטר"השהיית פעילות תא חד

 נםועל זימו, טארק יאסין, לפרק זמן קצוב של מזכיר התא
כי נגד ,  יצוין.ל ארבעה סטודנטים נוספיםלוועדת משמעת ש

אשר קיימו מחאה , פעילי אגודת הסטודנטים ופעילי הימין
  .לא ננקטו צעדים משמעתיים כלשהם, נגדית

צטיינו במתן חופש מעולם לא ההאוניברסיטאות בישראל     
אולם אין זה מקרי שדווקא . פעולה לסטודנטים מהשמאל

צעדים . יהן לסתום פיותהחרפה בניסיונותבעת הזו ישנה 
מ " דוגמת הזמנת כוחות יס–שבעבר לא ננקטו כלאחר יד 

הרוח הרעה .  הופכים נפוצים–להכות ולעצור סטודנטים 
מהדהדת גם במגדל , שמנשבת במסדרונות הממשלה והכנסת

מתקפה על החירויות וירה של אוישנה . השן של האקדמיה
, מתוגברת בחקיקה של הכנסתר שא, הדמוקרטיות

ובהעלמת העין של ,  של שרים ומסיתותותגזעניבהתבטאויות 
  . "תג מחיר"הרשויות מטרור 

בוחרות ,     נוכח מגמות פאשיסטיות מסוכנות אלה
אולם הניסיון . במקום להתנגד, האוניברסיטאות ליישר קו

ההיסטורי מלמד שמשטרים רודניים אינם מקיימים אקדמיה 
ת שכיום נמצאים בצד ואותם ראשי אוניברסיטאו, חופשית

   . עלולים למצוא עצמם מחר בצד המושתק–המשתיק 

  2014במאי  21, 20   גיליון 
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ביבי משחק באש
 ".ך הוא מפוח המפיח אש ציונית"התנ"

 )6.5, ך העולמי"בחידון התנ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו(

 

  לקרוא למפלצת בשמה
הם כינויים '' נוער הגבעות'-ו' תג מחיר'הכינויים "

 צריך להסתכל למפלצת בעיניים ולקרוא לה, מיופייפים
 ראין שום דב. נאציות עבריות-יש לנו קבוצות ניאו... בשמה

נאצים של ימינו באירופה עושים ושהקבוצות הללו - שהניאו
אולי ההבדל היחיד נעוץ בכך שהקבוצות . לא עושות אצלנו

נאציות שלנו נהנות מרוח גבית של לא מעט מחוקקים - הניאו
תנים להם וגם כמה רבנים שנו, אולי אפילו גזעניים, לאומניים

 ".דתי-ביסוס שהוא בעיניי פסאודו
 )11.5,"ידיעות אחרונות", הסופר עמוס עוז(

 

 מדינה עשירה ועובדיה עניים
ישראל . יש לכם הישגים מרשימים? על מה אתם מתלוננים"

 אלף 40-הפכה למדינה עשירה עם תוצר לנפש של קרוב ל
 ".שממשיכה לצמוח בקצב מהיר, דולר

   ,S&P  דירוג האשראימוריץ קרמר מסוכנות(

 )9.5, "ידיעות אחרונות"

 

 תעשו לייק
בארצות הברית חברות פיתוח חישבו אלגוריתם שגילה כי "

אז אם . מוזיקאים הם קבוצה בסיכון גבוה משאר האוכלוסייה
] הבנקים[הם , אתה מעלה תמונה עם גיטרה לפייסבוק

ואז אתה עלול לשלם ריבית יותר , מניחים שאתה מוזיקאי
 ".בגלל תמונה של גיטרה בפייסבוק, כן. ההוגב

  , קבוצה להגנה על הפרטיות באינטרנטפעיל ב, יונתן פוקס(

 )9.5, "הארץ"

 

 צניעות
 ".2 או מספר 1פחות עניין אותי בחיים אם אהיה מספר "

 )4.5, "ידיעות אחרונות", הנשיא שמעון פרס(

 

 אוריינטליזם
כדי . עכשיומאזן אפילו פעם אחת -ביבי לא פגש את אבו"

, לאכול ביחד, לעשות שלום עם הערבים צריך לשבת ביחד
 ". ואז לדבר ביזנס,ור כימיהציל, לבנות אמון

  ,ומועמד לנשיאות" התנועה" חבר בסיעת ,כ מאיר שטרית"ח(

 ) 9.5, "ידיעות אחרונות"

  

  שבעים שנה

  "אתיחאד-אל"לעיתון 
  

  

  
  

לגה ביטאון המפ, "זו הדרך"עון     מערכת השבו
שלחה בשבוע , בעברית) י"מק(הקומוניסטית הישראלית 

 שנה 70במלאות , "אתיחאד-אל"האח -שעבר ברכה ליומון
  ).14.5.1944- הגיליון הראשון התפרסם ב(לצאתו לאור 

כאשר ענף העיתונות , בימינו: "בין היתר,     בברכה נכתב
בולטת , הן בארץ והן בעולם, המודפסת מצוי במשבר

העיתון נוסד . 'אתיחאד-אל'שכיות של ההתמדה וההמ
בתקופה בה הארץ , בתנאים שונים מאוד מהתנאים כיום

מאז ועד . הייתה נתונה תחת עול השלטון הקולוניאלי הבריטי
 – קיםליווה העיתון את המאב,  שנה70במשך , היום

 גם בימים של הצלחות כמו, בתקופות של קשיים ואסונות
  ."לגמגם ובלי להססועשה זאת בלי  – ופריצות דרך

והיומון הקומוניסטי " אתיחאד- אל" פרסמו 1953בשנת     
בו נכתב שהממשלה מחרחרת מלחמה מאמר " קול העם"
 החליט  דאזשר הפנים". ומספסרת בדם הנוער הישראלי"

ית ב. ץ"הם עתרו לבגו,  יום15-לשני העיתונים לסגור את 
פש אין להגביל את חוכי  ביטל את הצו וקבע  המשפט

אלא אם כן מדובר בסכנה מיידית לשלום , ןהביטוי של עיתו
 את חופש העיתונות זו ביססההחלטה תקדימית . הציבור

  ").ץ קול העם"בג("בישראל 
  
  
  
  
  
  

        הפחד מזיכרונותהפחד מזיכרונותהפחד מזיכרונותהפחד מזיכרונות
  

  י"ל בנק"מזכ, ד שבייטה'אמגאת מ
  

אני . מסבתא -על הנכבה . על השואה למדתי בבתי הספר    
. ך גם את המכנים המשותפיםא, מזהה את נקודות השוני

 הכאב .איננה העניין –השאלה איזה פשע היה נוראי יותר 
לימד אותי שאין . שירשתי לימד אותי לכבד כאב באשר הוא

שאין דבר הזוי . דבר הבזוי יותר מזלזול בכאבו של האחר
אבל , שאין. יותר מהתעלמות מאחריות לתיקון עוול שגרמת

ע מכל העולם להכיר בכאב ממש אין דבר צבוע יותר מלתבו
על , פשוט לשמוע, אינך מוכן אפילו לשמוער שא כ,שלך

  !כאב שגרמת
  

באוניברסיטה העברית באירוע לציון יום הנכבה דברים 

  ימיןפעילי נגד של -נוכח הפגנת, בירושלים
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 3/  עובדים 
 

  

   בנייהיחקרו התאונות הקטלניות בי
  
לאחרונה דנה ) ה"בינ( בית נבחרי ההסתדרות מליאת    

שעניינה תאונות , ש"בהצעה לסדר שהגישה סיעת חד
סוהיל סוהיל סוהיל סוהיל , ר הסיעה"במכתב שהעביר יו. העבודה בענף הבנייה

תוארו , יצחק מויאליצחק מויאליצחק מויאליצחק מויאל, ר הסתדרות פועלי הבניין"ליו, דיאבדיאבדיאבדיאב
מחקר שערך מרכז המחקר בשמקורם , הנתונים המדאיגים

  .של הכנסתוהמידע 
בחן את , גפניגפניגפניגפני- - - - הדס פוררהדס פוררהדס פוררהדס פוררד " עוכה שער–    המחקר 

המחקר  .2011-2006תאונות העבודה בענף הבנייה בשנים 
 60ן רק מה, תאונות קטלניות 168זו אירעו קבע כי בתקופה 

 התאונות 60מתוך . ואילו השאר נגנזו, תאונות נחקרו
 תיקים הלכו 10,  בגלל חוסר ראיות תיקים נסגרו31, שנחקרו

בהליך של מצויים  תיקים עדיין 6, לאיבוד ואין להם זכר
,  כלומר. תיקים הגיעו להכרעת בית המשפט13ורק , חקירה

 את הבהן מקפחים עובדי בניי,  מסךכל התאונות בענף8%רק 
באותם מקרים בהם . מגיעות לפתחו של בית המשפט, חייהם

. מדובר היה בעונשים קלים ביותר, גזר בית המשפט עונשים
אחת הסיבות האפשריות לעובדה שחקירת מרבית התיקים 

היא העובדה שרק שבעה חוקרי , אינה מגיעה לכדי מיצוי
  .משטרה בכל הארץ עוסקים בנושא תאונות עבודה

 50% הם הכי עובדי הבניי, ש הדגישה במכתבה"    סיעת חד
נמנים וכי מרביתם , מהנהרגים בתאונות העבודה בכל הענפים

 עובדים –וביניהם ,  משפחות מוחלשות ומרובות ילדיםעם
ומהגרי , עובדים ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים מהשטחים

כתם שחור על ומהווים ,  שערורייתייםנתונים אלה . "עבודה
ועדת מחייב הקמת הדבר . פניהם של מוסדות אכיפת החוק

  .נכתב, "חקירה פרלמנטארית
 ההצעה לסדר ללא אושרהה "בינבדיון ם הסיכוב    

,  דיון בוועדת העבודה של הכנסתליזום הוחלט .מתנגדים
  . סוהיל דיאבםובכלל, בהשתתפות נציגים מההסתדרות

  
  
  
  
  

        סולידריות עם המרצים השובתיםסולידריות עם המרצים השובתיםסולידריות עם המרצים השובתיםסולידריות עם המרצים השובתים
 –יפו -אביב-    איגוד עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל
 המתחם יזם, המוביל שביתה הנמשכת מאז השבוע שעבר

תמיכה במרצים השובתים ב" אסיפת עם" ביפו המכללה
לדאוג יחד ולעמוד לצידנו , בואו להביע תמיכה). "19.5(

 נציגי  לאירוע הוזמנו. כתב בהזמנהנ, "להשכלה הגבוהה
 ,סטודנטים התומכים במאבק, בכיר במכללההאקדמי הסגל ה

וכן פעילים בארגוני הסגל הזוטר במכללת ספיר 
 .גוריון וחיפה-בן, אביב-ת תלאוובאוניברסיט

הוזמנו , יונתן לוייונתן לוייונתן לוייונתן לוי ו ו ו ולי גריןלי גריןלי גריןלי גרין- - - - אלוןאלוןאלוןאלון    הפעילים החברתיים 
 במחאה  לדיוןלשאת דברים בכנס אקדמי שנערך במכללה

אך ביטלו את השתתפותם לאות , 2011החברתית של קיץ 
 כי ,החלטנו לבטל את הגעתנו: "תמיכה במרצים השובתים

אנחנו חושבים שהמחאה אינה כותרת ריקה שאפשר לנפנף 
למטרותיה ולמציאות , בה בלי להתייחס לתוכן שלה

 אבל ,הודינו להנהלה על ההזמנה. הכלכלית שהולידה אותה
 רואים יננוא, הוספנו שכל עוד סכסוך העבודה עומד בעינו

  ."אפשרות להשתתף בפעילות של המכללה
 של סטודנטים התומכים עצומה מקוונת    פורסמה 
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) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "    בשבוע שעבר זכתה היוזמה של ח
 61-לאחר ש, להעלאת שכר המינימום בחיזוק משמעותי

כים חתמו על הצעת חוק שהגיש בדבר העלאת שכר "ח
על .  שקל לשעה30- שקל לשעה ל23.12-המינימום מ

למעט מסיעת ,  חתמו חברי כנסת מכל סיעות הביתההצעה
 .יאיר לפידשבהנהגתה עומד שר האוצר , "יש עתיד"

העלאת שכר " כי ,דברי ההסבר להצעת החוק נכתב    ב
שכר המינימום הנמוך . המינימום היא מהלך צודק חברתית

מדי הוא בין גורמים לכך שעובדים ועובדות רבים נמצאים 
בות מעגל העובדים העניים היא התרח. מתחת לקו העוני

העלאת שכר המינימום תעודד אנשים לצאת . תופעה מדאיגה
 ,לוועדת השרים לענייני חקיקהתועבר ההצעה ". לעבוד

  . כלפיההממשלהעל עמדת שתצטרך להחליט 
בהצעת החוק להעלות , חוצת המפלגות, התמיכה הרחבה"    

  שקל לשעה מעידה שהקולות30- את שכר המינימום ל
החזקים שנשמעו בציבור בחודש האחרון הגיעו גם לחברי 

שכר המינימום בישראל הוא . "כ חנין"אמר ח, "הכנסת
בארצות הברית מנהל הנשיא אובמה . הנמוך בעולם המערבי

ובשוויץ יתקיים , מערכה על העלאת המינימום לעשרה דולר
 25-בשבוע הבא משאל עם על העלאת שכר המינימום ל

סיבה שבישראל עובדים רבים כל כך יישארו אין כל . דולר
, אנשים יעבדו קשהשאין כל הצדקה לכך . מתחת לקו העוני

". ולא יוכלו לפרנס את משפחותיהם בכבוד, מבוקר עד ערב
להפחדות בדבר תוצאות העלאת שכר "כי , חניןעוד הוסיף 

 אמרו שתוצאת ההעלאה 2006-גם ב. המינימום אין כל בסיס
: והתוצאה הייתה דווקא הפוכה, יתתהיה אבטלה המונ

הגדלת כוח הקנייה של העובדים העניים דווקא המריצה את 
  ".הפעילות במשק

כבר החל ,     יצוין כי מטה המאבק שהוקם לפני כשבוע
אביב ובירושלים יצאו פעילים -בתל. בפעולות שטח ראשונות

ועודדו עוברים ושבים , חילקו חומרי הסברה, אל הרחוב
. פסותיהם שלטי תמיכה בהעלאת שכר המינימוםלתלות במר

  www.facebook.com/30minimum: להצטרפות לפעילות
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  אנחנו זוכרים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ש"חד (חניןכ דב "מאת ח
  

. טבח עם קשהאת זכרו של  היום בכנסת מעליםאנחנו     
מיליון באך מדובר , בוודאותהמספרים המדויקים לא ידועים 

, מזעזע, מספר עצוםזה . עד מיליון וחצי ארמנים שנרצחו
 , ההוקעה ואחרי.צריכה לבוא ההוקעה, ואחרי הזעזוע. קשהו

 . קרהדברהיכה לבוא ההבנה איך צר, צריך לבוא הלימוד
 יננו א,21-אנחנו מדברים על טבח עם במאה הכאשר 

על מה שקורה גם  אלא, מדברים רק על מה שקרה אז ושם
 הלימוד של טבח העם ,לכן. עכשיוו כאןועלול לקרות 

איננו רק החובה ,   כלפי הארמניםתנוהארמני איננו רק חוב
 הלימוד הזה הוא החובה שלנו כלפי .כלפי ההיסטוריהשלנו 
 .21- מאה ה באדם-כבני, עצמנו

 , באותו יום. באפריל24-מצוין בטבח העם הארמני     
 ממנהיגי 250עצרה באיסטנבול ממשלת הטורקים הצעירים 

 ירו בהםבמהלך אותה יממה כבר . האוכלוסייה הארמנית
ואירע , מההאלימות הסליובעקבות הרצח הזה , למוות
נטועים רחוק יותר  אבל שורשי הטבח הזה. הטבח

 ,לרצח עם אכזריהדברים הובילו כדי להבין איך . בהיסטוריה
,  כמובן,אפשר.  ולראות איך זה התחילאחורללהסתכל עלינו 

אבל הנקודה . ההיסטוריה בכל מיני נקודותחקר  את להתחיל
, דם לכן שנים קו25-אירעה למעלה מ, בה אני מציע שנתבונן

, הארמנים בטורקיהבתקופה בה נוהלה הסתה קשה נגד 
הסתה שהובילה , חמיד השני- בניצוחו של הסולטן עבד אל

 ,חמיד-טבח עבד אל, טבח הגדול הראשון שנעשה בארמניםל
 .1896-1894שנים ב

שהחטא אני סבור , כשפרצה מלחמת העולם הראשונה    
 בדברה מאנית היה ההחלט'הקדמון של האימפריה העות

זו הייתה החלטה . הגיוס בכפייה של הארמנים לצבא הטורקי
היחסים של הארמנים עם  .על גיוס בכפייה או תשלום כופר

ובוודאי , מאנית תמיד היו יחסים מורכבים'האימפריה העות
. כלפיהםשננקטה נוכח האפליה חמיד ו-רקע טבח עבד אלעל 

היו מנם אוו, הטורקים טענו שארמנים עורקים לצבא הרוסי
האימפריה הרוסית אף החלה , 1915בשנת . מקרים כאלה

 להחלטה הובילוהדבר , לגייס ארמנים לצבא הרוסי
מאנית לאסוף את הנשק מהחיילים 'באימפריה העות

שירות צבאי רגיל לפלוגות מ ולהעביר אותם ,הארמנים
בתנאים העברה לפלוגות עבודה שה, אבל כמובן. עבודה

בהידרדרות הטרגית של היחסים בין  ףקשים הייתה צעד נוס
לא רצו לשרת בפלוגות הארמנים . הארמנים לבין הטורקים

, ההסתהגברו , כתוצאה מכך.  ורבים מהם ערקועבודהה
 .וההתססה נגדם, ההפחדה

.  טרנספרבדברתחיל בהחלטה הטבח העם הארמני     
ה הייתה להעביר את הארמנים מאזורי הגבול של וראהה

הטענה . התירוץ היה ביטחוני, כמו תמיד, ן כמוב.האימפריה
מאנית 'הייתה שנאמנותם של הארמנים לאימפריה העות

אזורי הספר של לטרנספר אותם מולכן יש , איננה מובטחת
כך . פנים הארץאל תוך , הסמוכים לגבולות, האימפריה

 ,יירות עצומות של צעיריםש, מסעות מוותהתחילו אותם 
דרך , שהלכו את הדרך הארוכה ברגל, נשים וילדים ,זקנים

, ראוי לציין .מדבר הסוריטורקיה ועד למחנות במזרח -צפון
 אבל התנאים בהם היו ,המחנות הוגדרו כמחנות פתוחיםכי 

זכור . בצורות שונותשם הומתו ארמנים  ו,בלתי אפשריים
, י"מאנשי מחתרת ניל, איתן בלקינדהתיאור הקשה של 

  .היה עד לשריפתם של המוני ארמניםכיצד שתיאר 
אפשר לשכוח אותו ואסור -הסיפור הזה הוא סיפור שאי    

, מאנית'האימפריה העותהוא סיפור על איך . להשכיח אותו
עם שידע , שהייתה ביתו של עם בעל תרבות עשירה ומפוארת
 איך עם –גם לקלוט את היהודים שנמלטו מספרד הקתולית 

 אבל .לא כל העם, כמובן . פשעלתהומות שלתגלגל הכזה 
והטבח הנורא הזה היה . בשם העם הזה נעשו הדברים האלה

דבריו זכורים היטב . טבח אחרים בעתידמעשי פתח דבר ל
ר הציג את תכניותיו להשמדת שאכ ,1939-של היטלר ב

היטלר ענה . מה תהיה תגובת העולם, כאשר נשאל. היהודים
  .?'ניםמי זוכר היום מה עשו לארמ': בשאלה

שכח ולא ניתן  ואנחנו לא נ, ואנחנו נזכור, זוכרים    אנחנו
 לא אלה שהיו ולא אלה .ושום רצח עםלהשכיח שום טבח 

 .אקטואליהאלא , זו איננה היסטוריה, עבורנו. מתרחשיםש
  .  אלא גם להווה ולעתיד,עבורנו זה צו לא רק לעבר

  

  13.5 ,דברים במליאת הכנסת

  

  "ג מחירת"-הממשלה מעוניינת ב
  

  )ש"חד (עפו אגבריהכ "מאת ח
  

    קיים קשר ישיר בין התגברות התופעה הגזענית המכונה 
ומתן המדיני בין ממשלת -לבין כישלון המשא" תג מחיר"

התגבר הטרור של , מאז תמו השיחות. ף"ישראל לבין אש
ותופעות נפשעות , המתנחלים כלפי הפלסטינים בשטחים

כנסיות מאיימות כיום יותר ת השחתדוגמת שריפת מסגדים ו
  .מתמיד גם על האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל

הן משרתות שכן ,     הממשלה עוצמת עין נוכח תופעות אלה
ראש הממשלה מעוניין . את תעמולת ההפחדה של נתניהו

כאילו כל הפלסטינים , לטעת ביהודים בישראל את המחשבה
ן אלה שהם אזרחי  הן אלה שחיים בשטחים הכבושים וה–

 הם אויבי המדינה ומאיימים על אזרחיה –מדינת ישראל 
, מגבירות את המתיחות" תג מחיר"תופעות דוגמת . היהודים

לשם חותרת . ועלולות להוביל להתנגשויות אלימות
מגרש נוח עבורה הסבורה כי מגרש האלימות הוא , הממשלה

לאזרחים מ עם הפלסטינים וכי "לטעון ממנו כי אין לנהל מו
  .הערבים בישראל אין חלק במדינה

  

  14.5 ,דברים במליאת הכנסת
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  ניב מיכאלימאת 
  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
מגדירה את עצמה כמפלגתו ) י"מק(

שהוא הגורם , של מעמד העובדים
ביטול ל להוביל שבכוחוהמרכזי 

הסדר הקפיטליסטי הנצלני ולכינון 
דווקא בימים . חברה סוציאליסטית

,  של משבר כלכלי עולמי עמוקהאל
מתנגדים בהם מתרבים הכוחות ה

מחפשים אחר מציאות המצב הקיים ול
  מתחדד חוסר הצלחתה של –אחרת 

המפלגה לשמש ככתובת פוליטית 
אפילו לא , עבור מעמד העובדים

 . למיעוט המתקדם ביותר בקרבו
  

בצער רב ניתן להצביע על     
ש "המציאות בה פרט לחברי סיעת חד

, בהסתדרות ולחברים נוספים ספורים
זירה זנחה המפלגה את תפקידה ב

חברי המפלגה אינם . האיגוד מקצועית
למהלכים לקידום ברובם שותפים 

גם כאשר , הקמת התאגדויות חדשות
אינם ; אלו מתרחשות במקום עבודתם

בהפגנות של ועדי כלל -בדרךנמצאים 
ולא פועלים ; עובדים באזור מגוריהם

להפצת חומרי הסברה מפלגתיים 
דווקא מזירה . בקרב ציבור העובדים

בה מתגשמת במציאות הקביעה  –זו 
החלוקה הקובעת איננה בין "לפיה 

אלא בין מי שיש , יהודים לבין ערבים
לו אינטרס בשיטה המעמדית הקיימת 
לבין מי שיש לו אינטרס לשנות 

) 8סעיף ', פרק א, י"תקנון מק" (אותה
  .  נפקד מקומה של המפלגה–

  

תוכנית עבודה     חיוני לבנות 
 ,עיוניתררה הכששתכלול , מסודרת

קבוצות של חברים חיוני גם ללוות ו
אך לא ניתן . להשתלבות במאבקים

זו מפעילות . כךלהסתפק ב
ספק אם יצמחו מנהיגי , עצמהלכש

 עלינו לשאול את .עובדים במפלגה
 האם נסתפק בצירוף פעילים –עצמנו 

יים ומנהיגי עובדים איגוד מקצוע
או שנטפח אותם כמנהיגים , למפלגה

לרבות ,  הארגוניותהמסגרותגם בתוך 
   ?קידומם לתפקידי הנהגה

        
     מתקדםמתקדםמתקדםמתקדםהציבור הערבי ככוח הציבור הערבי ככוח הציבור הערבי ככוח הציבור הערבי ככוח 

  

היותו בשל בשל מיקומו המעמדי ו    
מיעוט לאומי הסובל מאפליה 

י "רואה מק, שיטתית מידי הממסד
בציבור הערבי בישראל אוכלוסייה 

 ,בעלת פוטנציאל דמוקרטי ומתקדם
כוח ה גיבושהמהווה מרכיב חשוב ב

י "מק. לשוויון ולשלום, וי חברתילשינ
נבדלת ממרבית המפלגות הפועלות 

בכך שהיא מתבססת על קאדר , כיום
הפרושים ברחבי , של אלפי פעילים

נכשלת , החרף שתי אל. הארץ
ל המפלגה הן בהנעה לפעולה ש

, חברתייםהציבור הערבי במאבקים 
 לבעלי הוהן בהפיכת מאבקים אל

ערבית -אופי ונוכחות יהודית
 .שמעותיתמ

 המחאה יתהדוגמא בולטת לכך הי    
במסגרתה , 2011החברתית של שנת 

, אומנם התבלטו מספר חברי מפלגה
שהיו שותפים לארגון , יהודים וערבים

, ההפגנות ונאמו בפני מאות אלפים
אך לרוב היו אלה יוזמות אישיות של 

ולא היה זה מהלך מפלגתי , חברים
  . דרשרתם אליו את כלל הקא, מאורגן

חולשה נוספת שנתגלתה במחאה     
החברתית היא שאומנם הצלחנו 

, בזירות מסוימות, לשוות למחאה
אולם לא , ערבי משותף-אופי יהודי

הצלחנו לגייס באופן המוני את 
חרף , זאת. הציבור הערבי למחאה

יוקר , העובדה שמשבר הדיור
מכים  –האבטלה והעוני , המחייה

 . בציבור הערבי באופן הקשה ביותר
 למצב זה סיבות אובייקטיביות    

כגון ניסיונות של כוחות ממסדיים (
לחסום מעורבותם של פעילים 

ות יקטיביאך גם סיבות סובי ,)ערבים
  .הקשורות להתנהלות המפלגה

 

 דמוקרטיהדמוקרטיהדמוקרטיהדמוקרטיה- - - - גבולות הסוציאלגבולות הסוציאלגבולות הסוציאלגבולות הסוציאל

הביא בשנים  המשבר הקפיטליסטי    
יינות גוברת בקרב האחרונות להתענ

, צעירים בפוליטיקה שמאלית
ובחיפוש אחר אלטרנטיבה רעיונית 

י נכשלת כיום "מק. לקפיטליזם
בכך , בהתמודדות בזירה הרעיונית

שאינה מספקת חומרים אידיאולוגיים 
. המציגים את החלופה שאנו מציעים

מורגש מחסור הן בחומרי הסברה 
והן , הציבור הרחבעבור , בסיסיים

עבור קאדר , ים מעמיקים יותרבחומר
 אלה ועבור , המפלגתי הפעילים

 . פעילים מחוץ לשורות המפלגהה

,  שמרכז עשייתה בכנסת–ש "חד    
 –ברשויות המקומיות ובהסתדרות 

הסתפקה בקידום תיקונים חברתיים 
אין . במסגרת השיטה הקפיטליסטית

  מוגדרתשכן היא אינה, בכך פסול
 אך .טיתקומוניס ואסוציאליסטית 

 –לעיתים נראה כי גם בתוך המפלגה 
-חרף הגדרתה כמרקסיסטית

  גבולות –לניניסטית וכמהפכנית 
ופעמים , הדיון הצטמצמו ונתחמו

 מדיון הקיים בקרב יםרבות אינן חורג
  . דמוקרטים-רפורמיסטים וסוציאל

  
  

-כל עוד הייתה קיימת ברית    
קל היה להבחין בהבדל בין , המועצות
: דמוקרטים-ים לבין סוציאלקומוניסט

מ מודל "הראשונים ראו בברה
אולם .  לא–והאחרונים , לסוציאליזם

, בחלוף עשרים שנה מקריסתה, כיום
ובתקופה בה מתעורר עניין מחודש 

 האם הסברנו –בחלופות לקפיטליזם 
לציבור מהו ההבדל הרעיוני בינינו 

האם ? דמוקרטים-לבין הסוציאל
פתרונות המהצענו פתרונות שונים 

מדינת "- שמציעים אלה הסבורים ש
, )ארצות סקנדינביהדוגמת " (הרווחה

  ?תפתור את תחלואי הקפיטליזם

 

 מחוברת לקהילהמחוברת לקהילהמחוברת לקהילהמחוברת לקהילהההההמפלגה מפלגה מפלגה מפלגה 
  

מרבית הפעולות הציבוריות בהן     
הן , מעורבת המפלגה כמפלגה

אירועים תרבותיים , מערכות בחירות
כתוצאה מכך נדחקת . או הפגנות

משמעותיים הצידה חובתנו להיות 
קייטנות . יום של הקהילה-בחיי היום

, הפועלות בחלק מהסניפים, י"בנק
שהיו , וימי העבודה ההתנדבותיים

ממחישים כי מדובר , קיימים בעבר
. בשיטת עבודה שאינה זרה למפלגה

אך פעילויות אלה אינן מתקיימות 
ואין מדובר תמיד , במימדים הנדרשים

  . בפעילות רציפה ומתמשכת
  
  

 מציבה בפנינו שאלות וסוגיה ז    
 כיצד מקיימים יוזמות :משמעותיות

 עםחברתיות מפלגתיות לאורך זמן 
מה נדרש מאיתנו ? משאבים מוגבלים

על מנת לקיים יוזמות כך שלא יהפכו 
למוסדות צדקה המחליפים את 

 המהוות אמצעי האלא כאל, המדינה
  ?לפוליטיזציה של הקהילה

  
  
  
  

  י"בימת דיון לוועידת מק
מאמרי דעה רעיוניים ופוליטיים 

-לבימת הדיון לקראת הוועידה שלא
: נא לשלוח אל, י"המניין של מק- מן

zohaderekh@gmail.com  

 

 

 

 

  

  מתיאוריה לתנועה
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        ::::אוקראינהאוקראינהאוקראינהאוקראינהיחס ליחס ליחס ליחס לרוסיה ברוסיה ברוסיה ברוסיה בווווב ב ב ב """"ארהארהארהארה

   אלא יריבות, לא ברית
  

 קלמן אלטמןמאת 

 
אבל לא אוכל להשלים עם , ד"אינני שש להתפלמס עם א    

תון ימרקסיסטיות בעליל בע-פרסום עמדות שנראות לי אנטי
כך " (ברית הבוזזים"-תיאור המתרחש באוקראינה כ. מפלגתי

בין האוליגרכים ברית  – )16.4 ,"זו הדרך"-במאמרו ב
האימפריאליזם האמריקאי שמטרתה לבזוז את לבין הרוסים 

ר  הוא תיאו–" שמור לי ואשמור לך"אוקראינה לפי הכלל 
 מפלגות שמסתייגות יש. הזוי וללא קשר עם המציאות

טאון של מפלגה יאבל באף ב, י רוסיה"מסיפוח קרים ע
לפיו " ניתוח מרקסיסטי"קומוניסטית בעולם לא יימצא 

האוליגרכים הרוסים הגיעו להסכמה עם המערב המתבססת "
  ". על פוליטיקה של בוזזים

ראוי לזכור כי התנועה הקומוניסטית "ד מצטדק בכך ש"א    
לכן אין זה  ...הבינלאומית כבר לא קיימת כתנועה מאוחדת

מפתיע שמפלגות קומוניסטיות מארצות שונות מנתחות 
אבל אם כולן . "אומיתבאופן שונה את הנעשה בזירה הבינל

אין פלא שהן , מבססות את ניתוחן על התורה המרקסיסטית
. בדרך כלל תמימות דעים באשר להבנת המציאות הפוליטית

רובה , שהתנועה הקומוניסטית, ד"חבר א, ואם אתה מגלה
עליך לבדוק , הגיעה למסקנות פוליטיות שונות משלך, ככולה

 .עשה את זה ביחדהבה נ. היטב את הניתוח התיאורטי שלך
משחקים "שכותרתו (מאמר הראשון שפרסמת בנושא ב    

-כבר ב"כותב כי אתה ) 26.3, "זו הדרך", "אימפריאליסטיים
 כתבו קרל מרקס ופרידריך אנגלס במניפסט 1848

הקומוניסטי כי אחת הדרכים בהן פועלת הבורגנות כדי 
להתגבר על המשברים התכופים הפוקדים את הכלכלה 

כי , נראה. היא השתלטות על שווקים חדשים, יסטיתהקפיטל
אשר , זו היא גישתם של בעלי ההון באיחוד האירופי וברוסיה

אני שמח שאתה מסתמך על ". מתכננים לבזוז את אוקראינה
  שהקפיטליזם        לב  שים   אבל   ,מקוריים  מרקסיסטים  כתבים

  
  

   האירופיבאיחודציפראס על הבחירות 
אילו כעת היו , סקרים שפורסמו בעיתוני אתונה    על פי ה

 –" סיריזה"המפלגה הזוכה הייתה , נערכות בחירות ביוון
, אלכסיס ציפראס, מנהיג סיריזה. מפלגת השמאל הרדיקלי

נבחר להיות מועמדה של סיעת השמאל בפרלמנט האירופי 
 25- בבחירות שיתקיימו ב. לתפקיד ראש הנציבות האירופית

,  השמרניםם של סיעותמועמדיהפראס מול במאי יתייצב צי
  . דמוקרטים והירוקים- הסוציאל, הליברלים
 אשר שודר ,)15.5( בין כל המועמדים  טלוויזיוני    בעימות

 על שורשי המשבר  ציפראסהצביע ,ברחבי היבשת
הבחירות שיתקיימו לפרלמנט  ",לדבריו. הקפיטליסטי

. יטיתהאירופי נערכות ברגע של הכרעה כלכלית ופול
בין אירופה של מרקל , הבחירה היא בין רווחה לרווחים
נחוץ עד מאוד לבודד . לאירופה של העובדים והאזרחים

פוליטית את הקפיטליזם מבית מדרשה של הגברת אנגלה 
  ". לטובת כל תושבי אירופה–מרקל 

 אתלנין  פרסם 1917ובשנת , מתפתח ומשתנה בהתמדה
 בו, "יון של הקפיטליזםהשלב העל – אימפריאליזם"חיבורו 

אימפריאליסטיות ניתח את הרקע להתפתחותן של המדינות ה
, שאר ארצות העולם השלישייבשת אפריקה ושהשתלטו על 

כאשר היריבויות ,  גלם ושווקים חדשיםיבחיפושן אחרי חומר
 . ו למלחמת העולם הראשונהלביוביניהן ה

  

בתום . חות האימפריאליסטיתמנם לא תמה ההתפתובזה א    
ובתום , המועצות- יתמלחמת העולם הראשונה קמה בר

הפכה השיטה הסוציאליסטית מלחמת העולם השנייה 
עמים משועבדים רבים השתחררו מהעול . לשיטה עולמית
והאימפריאליזם האמריקאי הפך להיות , הקולוניאליסטי

המלחמה "החלה . הכוח הקפיטליסטי הדומיננטי בעולם
 שמהותה הייתה המאמצים הבלתי נלאים של ,"ההקר

חזרה לגלגל   – בעיקר האמריקאי –האימפריאליזם העולמי 
להפיל משטרים , של הסוציאליזם" השטיח האדום"את 

 ולהשליט עליהם אנשי צבא ורודנים ,יםימתקדמים עצמא
הצליחה להפיל את , איי.אי.בעזרת סוכני הסי, ב"ארה. ימניים

 נרצח במהלך לומומבה עצמו ( בקונגושל לומומבהממשלתו 
הפיכה שלוותה בטבח (של סוקארנו באינדונזיה , )ההפיכה

תוך דיכוי המוני (ילה 'של איינדה בצ, )כמיליון אנשיםשל 
וכך גם בשורה , )וקטלני של השמאל והאיגודים המקצועיים

מיליוני בני אדם נוספים מצאו . של ארצות באמריקה הלטינית
ב להדוף את הקומוניסטים "סתה ארהאת מותם כאשר ני

  .בלאוס ובארצות נוספות באסיה, בווייטנאם
  
  

בעקבות . ושוב חל שינוי באופי האימפריאליזם האמריקאי    
 הפכו ,1973 הנפט והגז בעולם אחרי יהעלייה הגדולה במחיר

, חברות הנפט הגדולות לכוח הדומיננטי בכלכלה העולמית
דרכי הפעולה של  את החדשות וווקבעו את מטרותי

 ,שנים האחרונותהבעשרים . האימפריאליזם האמריקאי
ההיסטוריה של האימפריאליזם האמריקאי הייתה רצופה 

 צינורותעל הל שדות נפט וגז ולשם השתלטות עבמלחמות 
מלחמות זה הרקע ל. אשר מובילים אותם אל השווקים

בדרום סודאן , בלוב, בעיראק, דם באפגניסטןמעקובות ה
 )סנקציות וחרם (מלחמה הכלכליתזהו גם הרקע ל. ריהבסוו

מבחינה משקית וכך לשבור אותה שנועדה , ןאנגד איר
  . תיכוני-להיפטר מיריב בשוק הנפט המזרח

  
  

 את ההשתוללות האימפריאליסטית הזאת היו מומי שבל    
שבונה צינור גז (וסין ) ן וסוריהאשנחלצה לעזרת איר(רוסיה 

ת י האמריקאובכך מנטרלת את התוכנית ,מטורקמניסטן לסין
ן טפקיס לא , דרך אפגניסטן,להנחת צינור מטורקמניסטן

אשר , ב מעוניינת לנטרל את רוסיה"ארה, מסיבה זאת). והודו
, ויקטוריה נולנד. הפכה מטרד בלתי נסבל במזרח התיכון

 הכריזה  ,איחוד האירופיענייני הסגנית שר החוץ האמריקאי ל
, אוקראינה-ב"ארה אום בפני כינוס קרן בנ,2013בדצמבר 

 מיליארד דולר על מנת ליצור 5ב כבר השקיעה "שארה
לקרב את על מנת , כלומר – "בטוחה ודמוקרטית"אוקראינה 

ב מבקשת לבודד "ארה .ו אל הגבול הרוסי"כוחות נאט
ד מכנה "אילו או, בעזרת סנקציות וחרם, לכלית את רוסיהכ

  "!אוליגרכים הרוסים והמערבהסכמה בין ה"יריבות זו בשם 
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   :ספר חדש

אמנות הנכבה ב
  שראליבהערבית 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

פלסטינים -ערביםאשר פקד את ההגירוש אסון  – הנכבה    
כונן בתפיסה הייתה ועודנה אירוע היסטורי מ – 1948-ב

היא הפכה לציר .  הפלסטיניתמיתהעצמית ובתרבות הלאו
, הזיכרון הקיבוצי נבנושעליו 

והתביעות  ת העצמיתהזהו
ות של העם הפלסטיני הפוליטי

 להגדרה עצמית במדינה משלו
   .צידה של ישראלב

  
  

בהוצאת אחרונה פורסם ל    
 של החוקרת הספר" רסלינג"
בוחנת מהו ה ,צביצביצביצבי- - - - טל בןטל בןטל בןטל בןר "ד

מקומה של הנכבה במבעים 
האמנותיים של אמניות ואמנים 

פלסטינים אזרחי מדינת -ערבים
- מ–ישראל בני שלושה דורות 

ציג הדור נ.  עד ימינו1948
 ,הראשון הוא האמן עבד עאבדי

אשר למד במזרח גרמניה בשנות 
 שהחלו את פעילותם ,חמשת היוצרים בני הדור השני; 60-ה

אוסמה ,  הם וליד אבו שקרה,80- וה70-האמנותית בשנות ה
ואילו ; אבראהים נובאני ועאסם אבו שקרה, אסד עזי, סעיד

סכנדר , ה אדוןראיד, אחלאם שיבלי, סאמי בוכארי, חנא פרח
ראפת חטאב ודוראר , אניסה אשקר, רביע בוכארי, קובטי

   .ר מייצגים את בני הדור השלישיבכרי הם האמנים אש
  
  

צבי ביצירות האמנים בני שלושת הדורות - של בןעיוניה    
תערוכות יחיד  במקביל לפעילותה כאוצרת של והתפתח

.  אלהבהן הוצגה עבודתם של אמנים ,ותערוכות קבוצתיות
חתרה בן , עשרה שנים-אורך למעלה מחמשל, בפעילות זו

צבי להביא לחשיפת סיפורה המגוון והטעון של האמנות 
להנגישה לקהלים ו, נוצרת בישראלהפלסטינית -ערביתה

הספר מהווה המחשה להשפעת  ",לדבריה. גדולים ככל הניתן
פרשנות וביקורת של , שינוי שיח זה על מערכים של יצירה

אך גם חותר לשנות את ,  פלסטינית עכשווית בישראלאמנות
היסטוריית הייצוג הטעונה ואת העמדות הנובעות ממנה 

  ."ולסמן לה אופק של שינוי

  
        עבד עבאדיעבד עבאדיעבד עבאדיעבד עבאדיהאמן הקומוניסטי האמן הקומוניסטי האמן הקומוניסטי האמן הקומוניסטי על חלקו של על חלקו של על חלקו של על חלקו של 

  
  

 לאמן הקומוניסטקדש מספר ם המרכזיים בפרקיהאחד     
 , דוד אמו.משפחה חיפאית ותיקהבנולד ר שא, עבד עאבדי

היה ראש העיר של חיפה בשנים ', עבד אל רחמן אל חאג
,  בן ארבעעבד עאבדיאז היה , 1948באפריל . 1927-1920

ואילו אביו נשאר , נעקרו מביתם  אחיו ואחיותיו,אמו, הוא
 ומשם הפליגו כעבור שבועיים ,מחיפה הגיעו לעכו. בחיפה

הם הוכנסו תחילה למחנה , בלבנון. בספינה רעועה ללבנון
אחר כך עברו למחנה , מעבר קרטינה שבנמל ביירותה

ומשם המשיכו למחנה , הפליטים מייה מייה ליד צידון
   .יטים אל ירמוק בפאתי העיר דמשקהפל

 הורשו ,בתום שלוש שנות נדודים בין מחנות הפליטים    
 במסגרת פרויקט ,1951-האם וילדיה לחזור לתחומי ישראל ב

למד ציור , ו התיכונייםבתקופת לימודי  .איחוד משפחות
צבי וופיסול בסדנאותיהם של המורים אברהם ישכיל

 והצטרף לברית הנוער ,מאירוביץ והפסל מרדכי כפרי
  .)י"בנק ( הישראליהקומוניסטי

התקבל עאבדי לאגודת הציירים והפסלים , 1962-ב    
. אשון שנמנה עם חבריהרוהיה לאמן הערבי ה, בחיפה

 .אביב- את תערוכתו הראשונה בתל גם הציג באותה שנה הוא
גה הקומוניסטית הודות למלגה שקיבל באמצעות המפל

המשיך , )י"מק(שראלית הי
ללימודים אקדמיים באקדמיה 

במזרח לאמנות יפה בדרזדן ש
 ובמהלך שנות לימודיו, גרמניה

למד אצל המורים גרהרד  –
גרהרד בונדזין ולאה , קיטנר

קיבל אות עאבדי  .גרונדיג
, הצטיינות על עבודת הגמר שלו

פשר לו שנת התמחות ידבר שא
נוספת באקדמיה בנושא ציורי 

   .קיר ופיסול סביבתי
 קיבל תעודת 1970בשנת     

ואף נבחר לאחר מכן , מאסטר
 ,על ידי המנחה האקדמי שלו

יחד עם ,  גרהרד בונדזין'פרופ
סטודנטים בוגרים אחרים 

 על אחת מחזיתות השתתף בהקמת ציור קירל, באקדמיה
אשר נבנה בשנת , )Kulturpalast( ארמון התרבות בדרזדן

אתר ממשיך להיות ציור קיר זה עדיין .  במרכז העיר1968
 במשך שנים הוא פרסם .תרבותי חשוב בחלק זה של גרמניה

של פוליטיות אייר כרזות ו" אתיחאד-אל"בעיתון מעבודותיו 
בייחוד , ות ושל הוועד להגנה על האדמות הערביי"מק

  .  )איור בעמוד זה' ר (לקראת יום האדמה ואחריו
  

        הגמוניותהגמוניותהגמוניותהגמוניות- - - - לאלאלאלאאמנות של השכבות האמנות של השכבות האמנות של השכבות האמנות של השכבות ה
 כהןללפני שנתיים נבחרה , מחברת הספר ,ר טל בן צבי"ד    
חברה , שונים היא מלמדת במוסדות .נשיא בצלאלמשנה לכ

כראש בית וכיהנה  ,חקר במכון ון ליר בירושליםבקבוצות מ
היא . הספר לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב

 בהן של אמנות, תערוכות יחיד וקבוצתיות רבות אצרה
מוזיאון הרצליה (" בשמש גברים"פלסטינית מקומית כמו 

ותערוכת רטרוספקטיבה לאמן עאבדי ) לאמנות עכשווית
  . )פאחם-אום אלבגלריה לאמנות ה(

על פעילותה קיבלה את פרס האוצר מטעם משרד     
בנימוקי השופטים נכתב בין  .המדע והספורט, התרבות

כאחת  טל בן צבי מוכרת בעשור השנים האחרונות"השאר כי 
 יתהאוצרות והחוקרות המצוינות של אמנות ישראל

עוסקת מעוגנות בשכבות  המגמות שבהן היא. ופלסטינית
 חברתיות או באוכלוסיות שלא תפסו מקום מרכזי באמנות

        דדדד""""אאאא                                                                                                                                                                     ".הישראלית ההגמונית
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית  - סברה" ,צבי-טל בן
  .2014 ,הוצאת רסלינג, "בישראל
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האמנותי הארצי - באירוע הפוליטיושתתפה    כאלפיים 

שנערך , )י"בנק(שיזמה ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
ל לא "צה" שכותרתו –האירוע ). 17.5(במושבה הגרמנית 

 נערך במחאה על התכניות –"  מגויסים נגד הכיבוש–שווה 
, הממשלתיות לכפיית גיוס חובה על הצעירים הערבים

מיכה בזכותם של צעירים יהודים וערבים לסרב לשרת ולת
, קטעי שירה, הוא כלל הופעות מוזיקליות. מטעמי מצפון

למשך כמה שעות הפכה . מיצגים אמנותיים ותיאטרון רחוב
בו פרושים גדרות תיל ובו , "שטח כבוש"-ו ל"רחבת ויצ

  ".מחסום"במדים אשר מאיישים " חיילים"מסתובבים 
  
  

 קונצרט בו השתתף גם סרבן המצפון יים התק     במקום
 מאז .אר'י מהכפר מע"חבר בנק, )בתמונה (עומר סעדעומר סעדעומר סעדעומר סעד

מצב אושפז בלאחרונה גם ו, מספר פעמיםסעד דצמבר נכלא 
 סעד .4 לאחר שחלה בהיותו עציר בכלא ,בית חוליםקשה ב

  .אף נשא דברים בעצרת שהתקיימה במקום
  

ר "יו, ההההמוחמד ברכמוחמד ברכמוחמד ברכמוחמד ברככ "ח: בין היתר,     נאמו בעצרת
נציגי מכתב , רוני לקס ויסמין חוסנירוני לקס ויסמין חוסנירוני לקס ויסמין חוסנירוני לקס ויסמין חוסני; ש"חד

עראקיב -מהכפר אל, סייח אלטוריסייח אלטוריסייח אלטוריסייח אלטורי' השייח; השמיניסטים
, ש באוניברסיטת חיפה"מזכיר תא חד, טארק יאסיןטארק יאסיןטארק יאסיןטארק יאסין; בנגב

, ד שבייטהד שבייטהד שבייטהד שבייטה''''אמגאמגאמגאמגוווו; )עמוד השער' ר(שהורחק מהקמפוס 
  .י"ל בנק"מזכ

  

  אסור להשלים עם הרג מפגינים
  

דרש לחקור מדוע נהרגו שני ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
  ונאדים נווארה)22 (מוחמד אבו טאהר, צעירים פלסטינים

 שנערכה, )15.5 (ציון יום הנכבהלבמהלך הפגנה  ,)17(
פניתי לשר הביטחון . "במחסום ביתוניא הסמוך לרמאללה

אסור להשלים עם הרג . בדרישה לחקור את מה שקרה שם
 . הדגיש, "של מפגינים
המפגינים הובא לבית דיווחו כי אחד " בצלם"    בארגון 

ואילו השני מת על , חולים ברמאללה כשהוא ללא רוח חיים
צלם עיתונות שהיה במקום סיפר שהצבא . שולחן הניתוחים

 שאחד יוכ,  נרחב באש חיהאופןע וכן בהשתמש בגז מדמי
הפגנות נוספות התקיימו ברחבי  .מההרוגים נורה בעורפו

  .רצועת עזה ובמזרח ירושלים, הגדה המערבית
  

  "אוניברסיטת אריאל"נמשך המאבק נגד 
י "שנוהל ע' אוניברסיטת אריאל'המאבק המשפטי נגד "    

אבל המאבק הציבורי , סתייםעד ראשי האוניברסיטאות הו
הארגון ) 11.5(בשבוע שעבר כך מסר , "שלנו ממשיך

המשך פיתוח ובניית . "" ישראלים למען שלוםאקדמאים"
את , ההתנחלויות נועד להנציח את מצב הכיבוש בשטחים

 ובוודאי שלסכל כל הסדר שלום ,שלילת זכויות הפלסטינים
הינו   אוניברסיטה ישראלית בלב השומרוןפיתוח. אפשרי

  ".ניסיון לחסל סופית כל אפשרות לסיום הכיבוש
, "האמת על אוניברסיטת אריאל"    בארגון הקימו אתר בשם 

  http://tinyurl.com/arieluniversity: המרכז עובדות ונתונים
  
  
  
  

  הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  

 00:20בשעה ,  במאי27', ביום ג
  1967 שנה למלחמת יוני 47במלאות 

 

 דיון על 

 הכיבוש מול ונגד ילדים
  

 גבי לסקיגבי לסקיגבי לסקיגבי לסקיד "עו: דברים

   Stone Cold Justice  הקרנת הסרט התיעודי
 ילדים פלסטיניםשל  העל מעצר וחקיר

  
  
  
  
  
  

  ש יפו"חד
  

 00:20בשעה ,  במאי82', דביום 
  3השקמה ' רח, מי'במועדון בשכונת עג
 

        אסיפה פומביתאסיפה פומביתאסיפה פומביתאסיפה פומבית
הכלכלי והחברתי , מצב הפוליטיה

 נוכח מזימות הממשלה
  

 נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז: דברים

  הכיבוש נגדגויסיםמ


