
  
  

  
  

  
  

  
 שקלים בשעה 30-להדרישה להעלאת שכר המינימום     

 עמדה במרכזו של כנס פעילים ודרישה ז. גוברת מדי יום
במטרה לארגן פעילויות שטח , אביב-שהתקיים השבוע בתל

שהיא התשובה המתבקשת , למען העלאת שכר המינימום
  . ולמספרם הרב של הענייםלעלייה ביוקר המחייה

 77ישה להעלאת שכר המינימום זכתה בתמיכת     אף שהדר
אשר חתמו על , ")יש עתיד"למעט (סיעות החברי כנסת מכל 

שהיא ארגון העובדים , הרי שההסתדרות, הצעת חוק בנושא
טרם שמה את כובד משקלה למען קידום , הגדול בישראל

-ידיעה שפורסמה בה משכה תשומת לב, לכן. דרישה זו
, אבי ניסנקורן, ר ההסתדרות" יולפיה, )29.10" (כלכליסט"

דן לאחרונה בנושא שכר המינימום עם שר האוצר יאיר לפיד 
  .צבי אור, ועם ראש נשיאות ארגוני המעסיקים

 4,700 שכר מינימום של –קורן נ    היעד עליו מדבר ניס
,  מהווה אומנם שיפור לעומת המצב הקיים–שקלים בחודש 

אך , שקלים בחודש 4,300שכן כיום שכר המינימום הוא 
לפי חישובי המוסד . עדיין מדובר בדרישה מצומצמת מדי

 שקלים בחודש ישאיר 4,750-שכר הנמוך מ, לביטוח לאומי
גם לפיד . חלק גדול מהמשפחות העובדות בתוך מעגל העוני

הוא , אך על פי הפרסומים, שוקל העלאה של שכר המינימום
  ...ם בלבד שקלי200מבקש לקבוע כי גובה ההעלאה יהיה 

 מבקשת ,)ש"חד(כ דב חנין "    הצעת החוק אותה יזם ח
 למשרה  שקלים5,580להבטיח שכר מינימום חודשי של 

רישה זו בד.  שקלים לשעת עבודה30 –כלומר , מלאה
ש " סיעת חדגםו, "כוח לעובדים"ארגון ה גם יםמכות

) ה"בינ(בישיבת בית נבחרי ההסתדרות . בהסתדרות
ש כי ההסתדרות "דרשה סיעת חד, שהתקיימה בשבוע שעבר

  .זוותתמוך בדרישה תצטרף למערכה 
ההעלאות האחרונות בשכר המינימום נולדו בהסכם בין     

 על משרד אשר יצר לחץ על ,התעשייניםבין ההסתדרות ל
ר ההסתדרות דאז ואיש " יו חתמו2011בינואר . האוצר

שרגא , דאזנשיא התעשיינים ו, עופר עיני, יוםהעסקים כ
 , בשתי פעימות המינימוםשכרעל הסכם שהעלה את , ברוש

 בתעשייה ובכמה בחודששקלים  4,300- לים שקל3,850-מ
וזאת , צעת חוקהיזום לאז האוצר נאלץ משרד . ענפים נוספים

  .עמיר פרץכ "ח לכן דחה הצעה דומה שלקודם לאחר ש
אם תצטרף ההסתדרות  כי ,אפוא ,ניסיון העבר מלמד    

,  שקלים בשעה30-למערכה למען העלאת שכר המינימום ל
 התנגדותה של למרות, הדבר יתרום לסיכויי הצלחת המאבק

בשורות ההסתדרות מאורגנים מאות אלפי . ממשלת הימין
וח זה ה לנצל כזו חובתו, עובדים מהמגזר הציבורי והפרטי

  .כדי ללחוץ הן על המעסיקים והן על הממשלה

  2014 נובמבר ב5 ,43    גיליון
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  מאבדים אמון במערכת
משקיע ישראלי גדול אמר לי פעם שכלכלנים טובים קוראים "

את עמודי החדשות הרבה לפני שהם קוראים את העמודים 
הם אומרים לנו ? מה אומרים לנו העמודים האלה. הכלכליים

 ".שהישראלים מאבדים את האמון בשיטה ובמערכת
 )23.10, "ידיעות אחרונות", שר האוצר יאיר לפיד(

 

 מחבלים בבני ברק
בבני ברק תיערך הערב עצרת מחאה בעקבות תקיפתו של "

' פלג המחבלים'על ידי ' א דויטש מרבני ישיבת פוניבז"הגר
תקיפה שבעקבותיה נזקק לטיפול , במוצאי שמחת תורה

 ".רפואי בידו
 )22.10, "כיכר השבת"האתר החרדי (

 

 טע זרנ
אתה לא יודע איך זה . אתה לא גדלת כאן ולא למדת כאן"

 ".מתנהל
  , בנימין נתניהוהשר סילבן שלום לראש הממשלה (

 )22.10, 1ערוץ ,  ישיבת הממשלהמהלךב

 

 מהנעשה בדמוקרטיה היחידה 
גם ממכשירי , שלטונות ישראל אוסרים לצלם מהמטוס"

 הנחיתה גם בעת. ג"מחוף הים ועד לנחיתה בנתב, טלפון
  ".בשדה התעופה אסור לצלם

, מסר של הקברניטים לכלל הנוסעים בטיסות הנכנסות לישראל(  

)2014אוקטובר   

 

 להכות אותם בכיס
הורה לסגל הפיקוד ,  יוחנן דנינוברב ניצ, ל המשטרה"מפכ"

רי הסדר יבמחוז ירושלים לדרוש החמרה בענישה של מפ
גד מיידי ובכלל זה החמרה בענישה הכלכלית נ, בבירה

 ".האבנים ובני משפחותיהם
 )23.10, "קול ישראל"- ידיעה ששודרה ב(

 

 שיעור בקומוניזם
שהתאגיד [דב חנין מיהר לדרוש העלאה חדה במסים "

כי כך דורש הקומוניזם ששונא כל מי , ]ל משלם"המופרט כי
 ".שמצליח

  )24.10, "הארץ", הפרשן נחמיה שטרסלר(

  

   אין גבול לצביעות
  
  
  
  

ועדת זכויות בפני העידה משלחת ישראל פני כשבועיים     ל
 כי בציינה ,"צוק איתן"ם שעסקה בפשעי "האדם של האו

 –הדוגמא שבחרה .  ישראלזכויות האדם הם נר לרגלי
 : פעמיים את מתקן חולותו אשר ביטלץ"ת בגוהחלט

לבית המשפט הגבוה לצדק יש תפקיד מכריע בשמירה "    
דוגמא טובה . ם בחברה הישראליתעל זכויות האדם ועידוד

 ,2013 בספטמבר 16-לכך זו הפסיקה המהווה נקודת ציון מה
 בנוגע לחוקיותו של ,ארגוני זכויות האדםב ושישהגבעתירה 

 שופטים פסק כי כליאה 9פאנל מורחב של . חוק המסתננים
ביניהם , אדם מהווה הפרה של זכויותיהם ללא משפט של בני

 ,חירות וכבוד המעוגנות בחוק כבוד האדם וחירותו הישראלי
  . ולכן לא חוקתי

מכן הממשלה תיקנה את החוק כדי לכבד את  לאחר    
ל נאפקבע  שוב 2014 בספטמבר 22-ב. החלטת בית המשפט

כתוצאה מכך בית .  שופטים כי התיקון לא חוקתי9של 
.  יום יבוטל מתקן חולות90 ותוך , את החוקהמשפט ביטל

 ".החובה להירשם בצהריים בוטלה מיידית
כבוד האדם יסוד שבוע אחרי שהשתמשה בחוק אילו ו    

פסיקה הנגזרת ממנו כדי להגן על עצמה בוחירותו ו
לאחר מסע (אותה ממשלה , מהאשמות בפשעי מלחמה

 חוקפועלת לבטל למעשה את )  כדרכה בקודש,הסתה ממוקד
 בדיוק בגלל הגנתו על זכויות , כבוד האדם וחירותויסוד

  .החוק בנושא הפליטים הנגזרת מתוהאדם ופסיק
        ון בראוןון בראוןון בראוןון בראון''''גגגג

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        

  רוח התקופהומסורת 
  
  
  

ת לפי חוקים מסוימים וכללים מתנהל כל קהילה אנושית    
וחלקם , ידי חברי הקהילה בעצמםבחלקם נקבעים . ברורים

 כחלק ,החוקים משתנים ללא הרף. יה מבחוץנכפים על
אסר נ על נשים –  שנים200עד לפני . מההתפתחות האנושית

 אחת מהמדינות שהתקראו כללהצביע בבחירות ב
תה מותרת יהעבדות הי – שנים 150  לפניעד. 'דמוקרטיות'

 מהחוקים הקיימים כמהגם ש ,סביר להניח. במדינות רבות
 .שניםה כמהיום ייחשבו מוזרים בעוד 

את ומוקירה מכבדת , כמו מרבית הדתות, הדת היהודית    
שכן יש חשיבות , אין מדובר בדבר פסול. העברזיכרון 

אולם בעייתי הדבר , לקשור בין העבר לבין ההווה והעתיד
שיש מי שמבקשים להחיות את העבר ולכפות חוקים שאבד 

  . עליהם הכלח
על השכרת דירות אוסר , רבה של צפת, כאשר הרב אליהו    
ומצדיק זאת בפרשנויות ובציטוטים מטקסטים , ערביםל

הוא מבקש להחיות חוק אשר רלוונטי , יהודיים קדומים
ך שהתירו עבדות או הרג של "לחיינו בערך כמו חוקי התנ

 הרב דוגמת, רבניםיש אין פלא ש, זהבמצב . מחללי שבת
ים גנה חוקתית לרבנכי תינתן הדורשים אשר , זלמן מלמד

  . פסיקותיהם עומדות בסתירה לחוק בישראלש
ו ז אבל כדי ש.ת היהודיתמסורלכבד את האפשר וגם רצוי     

, שינויי הזמןהתאים עצמה להיא חייבת ל, תמשיך להתקיים
של רבנים ואנכרוניסטי ולא להתיישר לפי פירוש קיצוני 

  .אלימים
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

  3/ כלכלה וחברה 
 

  

   כך עובד העושק
  

   פועלי בניין פלסטיניםכיצד מקפחת הממשלהמבקר המדינה חושף 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

במינהל ) ש"מת(מדור התשלומים "    
ולעובדים זרים ברשות השירות למעסיקים 

כשל בתפקידו , האוכלוסין של משרד הפנים
כך , "פלסטיניםלהגן על זכויות העובדים ה

ס יוסף השופט בדימו ,ע מבקר המדינהקב
 שבוע שעברח החמור שפרסם ב"בדו, שפירא

העוסק בהרחבה , ח"על פי הדו. )29.10(
בתנאי העסקתם של עובדים פלסטינים 

תחום ב, מהשטחים בענף הבנייה בישראל
 גם .לא מתבצעת פעילות סדורה האכיפה

כלל לא , בנייהביקורים באתרי  נערכיםר שאכ
ידי במועסקים בפועל הנבדק האם העובדים 

הם אלה שהקבלן קיבל אישור  קבלןה
   .להעסיקם

הפלסטינים  תנאי העסקתם של העובדים    
אמורים להיות שווים לאלה של העובדים מהשטחים 

אולם הדבר לא , הממשל פי החלטת-וזאת על, הישראלים
זה  מבקר המדינה מותח ביקורת קשה בנושא. מיושם בפועל

אשר , ש"יש לראות בחומרה את התנהלות מת: "ש"על מת
עובדים אלה מקבלים את מלוא זכויותיהם  אינו מוודא כי

זכויות , מינימום ענפי לרבות שכר, החוקיות וההסכמיות
 תלושי השכר. דמי חופשה ודמי הבראה, ימי חג, מכוח ותק

שמנפיק האגף לעובדים הפלסטינים אינם משקפים את מלוא 
הבדיקה גם העלתה כי . "להם רכיבי השכר שהם זכאים

לעובדים הפלסטינים התעלם  חישוב של כספי הפנסיהה
 וממצאי בדיקת המבקר העלו כי, מהמציאות בשטח

ההתחייבויות לתשלום כספי הפנסיה גדלו בשיעור ניכר ממה 
   .ש"ומת ידי האוצר-שנצפה על

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותו של  "    
עסקה של על שלא דאג להשוואת השכר וזכויות הה, ש"מת

כעולה , העובדים הישראלים עובדים פלסטינים לאלה של
 ,1970-החלטת הממשלה ממ, מחוקי מדינת ישראל

מסכם , "הקיבוצי החל על עובדי ענף הבניין ומההסכם
הממצאים שעלו  נוכח ", לדבריו.המבקר את הממצאים

ש "ובחלוף עשרות שנים מתחילת פעולתו של מת, ח זה"בדו
משרד מבקר המדינה ,  הפלסטיניםהקשור לעובדים בכל

את תפקידי האגף ואת  סבור כי יש מקום שהממשלה תבחן
  ".המשך הפעלתו בעתיד בנושא זה

מועסקים הכבושים מן השטחים הפלסטינים  ובדיםהע    
על פי החלטות . 1967יוני ום מלחמת תמאז  בישראל

מספר הפלסטינים המועסקים  ",הסכמי אוסלולפי הממשלה ו
 ,שקובע הדרג המדיני מוגבל במכסה בישראל בכל ענף

. "במדינת ישראל הכלכלי והמדיני, בהתאם למצב הביטחוני
 הייתה המכסה המרבית של עובדים בענף 2013בספטמבר 

 שיהיו  מותנית בכךתםהעסק . עובדים אלף32- יותר מהבניין
  . בידי המעסיק היתרי העסקה

, 1970אוקטובר ועדת השרים לענייני ביטחון מ תבהחלט    
 ,רבות הוגדרה כהחלטה סודיתבמשך שנים ר שהחלטה א

, בעובדו בישראל,  יקבלמהשטחיםפלסטיני כי עובד  נקבע
כל עובד אחר  לאלה של שכר ותנאים סוציאליים השווים

 בהתאם לחוק, בישראל בעל נתונים אישיים ומקצועיים זהים
   .םולהסכמים הקיבוציי

אחראי למתן היתרי העסקה  במשרד הפניםש "מתאגף     
 לחישוב שכר העובדים ולהעברת, למעסיקים בישראל

. ניכויים והפרשות סוציאליות משכרם לרשויות הרלוונטיות
 מעסיקים 2,889 היו 2013באוקטובר , על פי נתוני האגף

בשנים . היתרי העסקה 26,764- והם החזיקו ב, בענף הבניין
- הסתכמו התשלומים בגין שכר העובדים בכ2012- ו2011
. בהתאמה, קל מיליארד ש1.138-  ובכקלמיליון ש 868

הסתכמו תשלומי שכר  2013אוגוסט -בחודשים ינואר
  .ח"העובדים בכמיליארד ש

פלסטיני בדבר - הסכם ביניים ישראלי  נחתם1994בשנת     
בהסכם . )פרוטוקול פאריס (הגדה המערבית ורצועת עזה

מדינת ישראל תנכה משכר העובדים הפלסטינים  בע כינק
עוד נקבע כי המדינה תגבה מן . דמי ביטוח בריאות

לביטוח הלאומי  המעסיקים את ההפרש בין שיעור ההפרשות
בגין עובד ישראלי ובין ההפרשות האמורות בגין עובד 

הוסכם כי כספים אלו יועברו מדי . כהיטל השוואה ,פלסטיני
מתן הטבות סוציאליות  לשם, סטיניתחודש לרשות הפל

  . ושירותי בריאות
 עבור כל ענפי  הבריאות שנגבומסכספי היטל ההשוואה ו    

, 2013-2006בגין השנים  –לרבות ענף הבניין  – המשק
ביותר דצמבר אשתקד הסתכמו ב, אוצרש ל"והועברו ממת

  לאהאל כספים "כי  קובע  המבקר  . קלש מיליון   876-מ
  ".לרשות הפלסטיניתהועברו 

  
  :מבקר המדינההמלא של ח "דוה

http://tinyurl.com/mevaker2014  



 4/כנסת 

  

  השלום הוא מפתח לצדק חברתי
  

  

  

  
  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

    הממשלה מביאה פעם נוספת לכנסת חוק העוסק בהגדלת 
. הגדלת הגירעון היא פתרון קל מאוד, בעיני השרים. הגירעון

. באים קיצוצים רוחביים, בדרך כלל, אבל בעקבות צעד זה
ביים ופגיעה קל יותר להצדיק קיצוצים רוח, כשהגירעון גדול

. ראינו זאת בחודשים האחרונים. בתקציבים החברתיים
פגשתי . במקומות רבים בארץ ישנה כבר היום אווירת מיתון

, "מגבות ערד "המפעלהשבוע את המובטלים שפוטרו מ
אלא גם , ומדובר לא רק בבעיה של ערד.  שם קשהמצבוה

  .במקומות נוספים בפריפריה
לאו דווקא להגדיל את  מה שצריך לעשות זה ,לכן    

 ולקחת כספים לשנות את סדר העדיפויותאלא  ,הגירעון
 באמצעות צמצום –ובראש ובראשונה , ממקורות אחרים

 : מדיניות של שלוםאבל לשם כך דרושה . בהוצאות הצבאיות
צריך להחליט שלא רוצים ללכת למלחמה אזורית לשם כך 

א קיבל החלטה אמיצה שראש הממשלה עדיין ל, נגד איראן
צריך להחליט שאנחנו לא רוצים בכל כמה לשם כך ; אותה

לשם  ;שנים להיכנס לסיבוב מלחמתי נוסף בעזה או בלבנון
הסדר מדיני עם העם הפלסטיני ועם ב להשקיעכך צריך 

לשם כך צריך לקצץ בתקציבים המוזרמים ; העולם הערבי
לאותו חור שחור הבולע כספים בהיקפים , להתנחלויות

  .על חשבון החברה הישראליתגדולים 
ניתן להתחיל למסות את ,     כדי לשנות את סדר העדיפויות

אין כוונתי לצעדים המעטים מדי והמאוחרים . משאבי הטבע
יש . אלא במיסוי אמיתי, מדי שהציעה ועדת ששינסקי

להגדיל את התמלוגים ולגבות מסוים ראויים מאותם 
,  מדינת ישראלאת משאבי הטבע שלטייקונים אשר בוזזים 

  .הפוספטים והמים המינרליים, הגז הטבעי, ם המלחאת י
ואת . אז נגלה שהכסף ישנו,     אם נשנה את סדר העדיפויות

בחיזוק , הכסף הזה צריך להשקיע בשירותים החברתיים
, בחיזוק מערכת החינוך, בחיזוק הרווחה, מערכת הבריאות
, םבהעלאת שכר המינימו, ור ציבוריבבנייה של די

, פך בעיה לא רק של מובטלים שהו,בהתמודדות עם העוניו
  .אלא גם של אנשים עובדים

ם ומעל הדוכן הזה נאנשא שראש הממשלה     אין זה מקרי 
 אבל לא דיבר על הבעיות שמטרידות ,ןאש ועל איר"על דאע

על איך גומרים את החודש ואיך : את אזרחי ישראל
זאת משום . הנמוךהשכר ה ועם יעם יוקר המחימתמודדים 

את זה צריך לומר לעם ו, לראש הממשלה אין תשובותש
אין , לממשלה הזאת, לראש הממשלה הזה. בישראל
הממשלה הזאת צריכה ללכת וראש  –ולכן , תשובות

  . צריך לפנות את מקומונתניהוהממשלה 
  

  ) 27.10(דברים במליאת הכנסת 

  

  כרם של חללי טבח כפר קאסםהנצחת ז
, ראובן ריבלין, הגיע נשיא המדינה, פר ימיםלפני מס    "

על מנת להתייחד עם התושבים ביום השנה , לכפר קאסם
בנאומו בטקס הזיכרון . 1956- לטבח הנורא שאירע בכפר ב

דברים . כי מדינת ישראל הכירה בפשע והתנצלה עליו, אמר

אולם בצד זה שהמדינה תכיר בפשע . אלו חשובים ביותר
מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד כ "אמר ח, " שתיקח אחריות–נחוץ גם , ותתנצל
בעת שנימק את הצעת החוק שהגיש , ש"ר חד"יו, ברכהברכהברכהברכה

זו ). "29.10(להנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם 
: בדיוק מטרת הצעת החוק הזו שאנו מגישים מדי שנה

  ".מוסרית וחינוכית, שהמדינה תקבל אחריות פוליטית
המושג דיה את אותה מערכת משפט שהוציאה מתחת לי    "

היא גם אותה ', פקודה בלתי חוקית בעליל'החשוב של 
מערכת משפט אשר קנסה את אחד מהאחראים לטבח בקנס 

 של אלוף משנה יששכר התמונה המזעזעת. של אגורה אחת
, הבעה של ניצחוןבהמנופף לאחר פסק הדין במטבע , שדמי

זו תמונה שתישאר ככתם על מצפונה של החברה 
כי בראיון שנתן שדמי , והוסיף, כ ברכה"מר חא, "הישראלית

אמר כי באותן השנים היה ) 19.3.2008" (ידיעות אחרונות"-ל
הספר "בשם , קיים קובץ של הנחיות של הממשל הצבאי

שם נכתב כי יש לעודד את הערבים בישראל לחצות , "הכחול
ד אשר נתן את ההוראה לרצוח את "המג, לכן. "את הגבול

היה נאמן להנחיות הממשל הצבאי תושבי כפר קאסם 
  .כ ברכה"האשים ח, "בישראל

ב בטבח "    לאחר מכן ציטט דברים שאמר אחד ממפקדי מג
" העיר"בראיון שנתן לעיתון , שלום עופר, כפר קאסם

, הם עצרו משאיות. היינו כמו הגרמנים): "10.10.1986(
מלאנו , אין הבדל, כך אנחנו. הורידו את האנשים וירו בהם

ודה כמו שחייל גרמני מילא פקודה בזמן המלחמה פק
  ".כשהורו לו לטבוח ביהודים

כ ברכה נימק סגן שר החינוך את "    בתום נאומו של ח
וזו הוסרה מסדר היום , התנגדות הממשלה להצעת החוק

  . תומכים23 מתנגדים מול 48ברוב של 
 

  ענישה קולקטיבית בירושלים המזרחית
ראש עיריית האשים את ) ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "    ח

נוכח , ירושלים ביצירת אווירה של הסתה ואלימות בירושלים
. הפגנות המחאה של הפלסטינים בחלקה המזרחי של העיר

ליבו את , ויחד עמו חברי כנסת מהימין, ראש העירייה"
נגד כל הפלסטינים , היצרים והסיתו נגד אוכלוסייה שלמה

  .אמר, "'עי חוקכולם מחבלים ופור'וטענו כי , בעיר
יצחק , כ אגבריה פנה בדברים לשר לביטחון פנים"    ח

אתה ביקרת : "ושאל אותו, שנכח במליאה', אהרונוביץ
שמעת . בירושלים המזרחית ונפגשת עם התושבים שם

ושמעת מהם גם שאם תמשיך , מפיהם באילו תנאים הם חיים
 אם.  לא יישאר להם מה להפסיד–המדינה בכל צעדי הדיכוי 

במקום לנקוט , מדוע לא להשכיל להידבר עם התושבים, כך
  ".?בענישה קולקטיבית



  

        5 /המפלגה
 

י פרסם "    הוועד המרכזי של מק

בימים אלה את הצעתו לדין וחשבון 

תקיים תש,  של המפלגה27-לוועידה ה

שקטע , ח"הדו.  בדצמבר13-12-ב

ידון בסניפי נ ,ממנו מובא להלן

זו "וכן בבימת דיון בעיתונים , המפלגה

  ".אלאתיחאד"-ו" הדרך

 ,הכתובת לבימת הדיון לוועידה    

 ומאמרי דעה ערותה ,ם תגובותורסילפ

  zohaderekh@gmail.com  :וביקורת
  
  
  
  
  
  

י היא שיזמה את הקמתה של "מק    
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 

, כחזית דמוקרטית רחבה) ש"חד(
. המבוססת על מצע פוליטי מוסכם

-י קראה ב" של מק18-הוועידה ה
-דיחוי אחדות-להקים ללא "1976

ללא הבדל השתייכות ... פעולה
... פלגתית והשקפה אידיאולוגיתמ

להקמת רשימת חזית שלום 
". ודמוקרטיה לבחירות לכנסת

הקריאה הזו תורגמה למציאות 
באמצעות פעולה נחושה של הנהגת 

שהביאה להקמה בפועל של , המפלגה
 . שנה לאחר מכן, החזית

ש תפקיד "לאורך השנים מילאה חד    
פוליטי חשוב כעוגן השמאלי של 

סיסמאות . טית בישראלהזירה הפולי
ש יזמה הפכו נחלתם "פוליטיות שחד

ש "במשך שנים הייתה חד. של רבים
מזוהה עם הובלת המאבק נגד מדיניות 
הכיבוש והמלחמות והייתה מעורבת 
בכל המערכות הפוליטיות והחברתיות 

ש הובילה "חד. שהתקיימו בארץ
בתבונה ובאומץ , ומובילה באחריות

ה הערבית את מאבקיה של האוכלוסיי
בישראל למען שוויון זכויות אזרחי 

אנחנו גאים בתרומתה . ולאומי
אבל אסור , ההיסטורית של החזית

גרום תהגאווה המוצדקת הזו ש
  .לעיוורון לגבי החולשות

ניתוח אובייקטיבי של מצבנו מראה     
אנחנו רחוקים . תמונה מדאיגה

ש "ממימוש פוטנציאל התמיכה בחד
, והערביבקרב הציבור היהודי 

ובמיוחד בקרב העובדים והשכבות 
בקרב הצעירים ובקרב , העממיות

איננו יכולים להרשות לעצמנו . הנשים
. להיחלש ולהתנתק ממגזרים אלה

החלשות זו היא החמצה של 
במיוחד , ההזדמנות שנוצרת כאשר

מתגבשים בקרב , בשנים האחרונות

 בציבור –הצעירים והנשים , העובדים
כוחות רבים  –אחד היהודי והערבי כ

ומגוונים אשר היו יכולים להשתלב 
אם הם היו רואים , בחזית יחד איתנו

אותה כבית פתוח באמת לכל מי 
  .שנאבק למען שינוי החברה

  

,     בזמן המלחמה האחרונה בעזה
הפגנת כוחות השלום העקביים בכיכר 

הוכיחה )  ביולי26(אביב - רבין בתל
  המוכנים          רבים     אלפים     שישנם 

  

 גם כשהנהגות ,להתייצב איתנו ברחוב
. מרצ ושלום עכשיו מסרבות להשתתף

אפשרויות התפתחות נוספות שלנו 
קשורות בגל התארגנויות עובדים 

התופס תנופה הן בתוך , חדשות
במסגרת , ההסתדרות והן מחוצה לה

רבות . "כוח לעובדים"ארגון ה
מההתארגנויות הן של עובדים 

מרות שבאופן אישי פעילי ל. צעירים
ש מעורבים ואף מנהיגים "חד

ש כמסגרת "חד, התארגנויות כאלה
  . כלל איננה מחוברת אליהן

  
  

 כמו – פרצה בישראל 2011בשנת     
דוגמת ספרד , בארצות אחרות בעולם

,  מחאה חברתית רחבת היקף–ויוון 
. 26-אותה ניתחנו לעומק בוועידתנו ה

למחאה החברתית בישראל היו 
מתוקף , מאפיינים ייחודיים משלה

. הנסיבות הספציפיות בהן התפתחה
אולם ניתן לזהות בה גם קווים 

, מות בעולםמשותפים עם מחאות דו
 התפקיד המרכזי שמילאו בה –למשל 
כי מפלגות , הניסיון מלמד. צעירים

קומוניסטיות אשר ידעו להגיב בצורה 
אפקטיבית להופעת תנועות מחאה 

דוגמא . הצליחו להגיע להישגים, אלה
 –" השמאל המאוחד"היא , לכך

החזית של המפלגה הקומוניסטית 
 אשר כמעט והכפילה את –הספרדית 

  . בבחירותכוחה

 היום הש דרוש"התחדשות של חדה    
העלאת אחוז  .עוד יותר נוכח הסכנות

חודש אישרה הכנסת באותה  ,החסימה
 היא חלק ממתקפה על המרחב  ,רסאמ

על האוכלוסייה הערבית , הדמוקרטי
ערבית -ש כמסגרת יהודית"ועל חד
  .משותפת

  

 תמחייבמציאות אותה תיארנו ה    
ובנחישות אותנו לפעול באומץ 

ולבנות אותה , ש"לשינוי עמוק בחד
-מחדש כמסגרת יהודית

ערבית של מאבק לשינוי 
במתכונת , חברתי ופוליטי

שונה מזו אליה התרגלנו  
 .במהלך השנים האחרונות

  
  
  
  

היום לנו החזית הדרושה     
לא יכולה להיות רק מסגרת 

אלא , של הליכה לבחירות
צריכה להיות תנועה של 

של שינוי  ומאבק בשטח
יא לא יכולה ה. חברתי

, להסתפק במצע פורמאלי
 צריכה לדעת להציע חזון מלהיב אלא 

אסור לה להסתגר בתוך . ומגייס
חייבת להיבנות היא אלא , עצמה

כזאת , מתכונת פתוחה ומזמינהב
רת למי שפעיל להשפיע על המאפש

 . מתקבלותהההחלטות 
  
  
  

מתכונת החזית הדרושה היום     
 על התנהלות קפידלהק לא רחייבת 

דמוקרטית אלא גם על אווירה 
כדי שכל מי ששותף , דמוקרטית

לערכים שלנו יוכל לראות בה בית 
היא צריכה לאפשר . פוליטי אמיתי

למי שפעיל בתוכה באמת להשפיע על 
היא לא זקוקה . ההחלטות שמתקבלות

עבודה  אלא לכללי, לתקנון פרטני
בסיסיים ולהסכמה בדבר דרך קבלת 

היא לא צריכה להעתיק . החלטותה
את צורת ההתארגנות של המפלגה 
אלא להתבסס על מסגרות גמישות 

, ברמה מקומית, לפעולה משותפת
על כל הנושאים , אזורית וארצית

 . המצויים על סדר היום
  
  
  

על בסיס התפיסה הזו ניזום תהלך     
ציבורי של הידברות עם שותפינו 

ים חוגים ואנש, ש ועם כוחות"בחד
נקיים מפגשים פתוחים , סביבנו

, נחתוריחד ו, באזורי הארץ השונים
 לגיבושו ולביצועו ,באומץ ובאחריות

  .של השינוי הגדול הדרוש בחזית

 

 

 

 

 

 

 

        ש"לחדש את חד
  



 6/במזרח התיכון 

  

  הישגים לשמאל בתוניסיה
  
נציגיהם באזרחי תוניסיה הלכו לקלפיות כדי לבחור     

עדת הבחירות ואך , )26.10(שעבר ' ביום אפרלמנט ל
 רק פרסמה את התוצאות הסופיות והרשמיותהמרכזית 

 מאז ,שלוש וחצי השנים האחרונות. כעבור חמישה ימים
תאפיינו  ה, שהפילה את הרודן בן עליתקוממות העממיתהה

כולל ( סטימיאאיסלטרור של התקפות ב, סדר פוליטי-באי
קפיטליסטית כלכלה בו ,) השמאלם ממחנהרצח שני מנהיגי

, הבחירות בתוניסיה יהיו דמוקרטיותשקיוו רבים  .מקרטעת
והעובדה שהתוצאות לא פורסמו במשך , במלוא מובן המילה

 עוררה גל של שמועות ועוררה חששות לגבי, ימיםחמישה 
   .סדרים בספירת הקולות-אי
 נערכו במדינה בחירות ,2011-  בלאחר המהפכה העממית    

יתה אמונה על כינון החוקה החדשה י שה,לאסיפה הזמנית
שנערכו בשבוע שעבר היא חשיבות הבחירות . של תוניסיה

יתכנס בהתאם אשר , לפרלמנט הקבועבהיותן בחירות 
- בהעה התבצעצבהה. לחוקה שנכנסה לתוקף בתחילת השנה

  . נציגי למעלה מחמישים מפלגותבה והתמודדו , מחוזות 27
נאהדה האיסלאמית -מפלגת א,     עם היוודע התוצאות

-והניאוהחילונית , "נידא תונס"מפלגת . הודתה בתבוסתה
-דובר מפלגת א .ב ביותרהקולות הר זכתה במספר, ליברלית

י התראיין לרדיו המקומש, אודהארי-אל זיאד, נאהדה
קרא ו, הישגיה  תונס עלאבירך את מפלגת ניד ,בתוניסיה

  . להקמת ממשלת אחדות
ראש  בהנהגת,  תונסאמפלגת ניד,  התוצאות הסופיותלפי    

 אחוזים 37- זכתה ב, י קאיד אסיבסי'בג, הממשלה לשעבר
  נאהדה השיגה -אמפלגת    . פרלמנטם במושבי 85-מהקולות וב

  
  
  
  
  
 

: ת"מזההמפלגות הקומוניסטיות ב
  סולידריות עם הכורדים בקובאני

  
  

אגן המזרחי של הים ב    כנס המפלגות הקומוניסטיות 
ביוזמת ,  באוקטובר בקפריסין25-24-שהתקיים ב, התיכון

ומפלגת העם ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
אימץ שורה של גילויי דעת בנושאים שעל סדר , הפלסטיני

  .היום האזורי
 המשתתפות בכנס הביעו את הסולידריות שלהן     המפלגות

, עם עמי עיראק וסוריה ועם העם הכורדי בקובאני שבסוריה
הביעו , כמו כן". המדינה האיסלאמית"הנאבקים נגד פשעי 

המפלגות סולידריות עם העם הסורי המתנגד להתערבות 
  .האימפריאליסטית ולהקזת הדם בארצו

לחיזוק גרמה יסטיות     מעורבותן של המעצמות האימפריאל
היציבות -הגבירה את אי, יהאדיסטיים והסלפיים'הכוחות הג

מדינות בוחיזקה את מגמת הפיצול והפירור , האזורית
ו "נאט, ב"של ארה" ההתערבות ההומניטארית. "הקיימות

ומטרתה , לאומי הפרה של הדין הביניאוהאיחוד האירופי ה
-מחדש של המזרח-לקדם את החזון האמריקאי של עיצוב

  .בשירות האינטרסים של ההון המערבי, התיכון
המדינה "    המפלגות המשתתפות בכנס קבעו כי 

היא יציר כפיהן של הממשל האמריקאי ושל " האיסלאמית
ונתמכת במשאבים ובנשק , מדיניות האיחוד האירופי

    . ם ומגרורותיו באזורמהאימפריאליזהזורמים 

האיחוד העממי "ת מפלג.  מושבים69- אחוזים מהקולות ו 26
הגיעה למקום , "מרכזמפלגת "המגדירה עצמה  ,"החופשי

 אשר ממומנת בידי בעל הון –המפלגה . השלישי בבחירות
ואילו הגוש . בפרלמנט מושבים 16- זכתה ב–שנוי במחלוקת 

, "חזית העממיתה"הרביעי בגודלו בפרלמנט זו סיעת 
אשר תיוצג , במסגרתה שותפות מפלגות השמאל העקבי

   . חברי פרלמנט15באמצעות 
 

 
  הלוגו של מפלגת העובדים התוניסאית

  
לשעבר אסיר , מנהיג החזית העממית הוא חמא חממי    

חממי . פוליטי ואחד המתנגדים הידועים למשטרו של בן עלי
אשר (וניסאית התעומד מזה שנים בראש מפלגת העובדים 

מפלגה הקומוניסטית של ה" בשם עד לפני כשנה, נקראה
עצמה דירה אשר מג, חממי ומפלגתו. )"העובדים

או להקמת חזית מאוחדת של כוחות קר, לנינית-מרקסיסטית
תנועות , מפוצלים בין עשרות מפלגותאשר , אלמשה

המגדירים כאלה ביניהם , שורה ארוכה של ארגונים. וארגונים
גם יחד עמם הגיעו . נענו לקריאה, םי מרקסיסטיאת עצמם

' פלגת הבעתמ, ם סביבתיים כגון פעילי,כוחות נוספים
יצוין כי מרבית חברי הפרלמנט שנבחרו . ואחרים, המקומית

  .נמנים עם מפלגת העובדים, מטעם החזית העממית
המפלגות הגדולות שתי מתוצאות הבחירות עולה כי     

, כת רק על נציגיהן בפרלמנט הנסמיתקשו להקים ממשלה
. ותידרש ממשלה קואליציה הנסמכת על תמיכת מספר סיעות

רבים , נאהדה קוראים להקמת ממשלת אחדות-בעוד ראשי א
הבנה עם המפלגה סוג של מתנגדים לכל במפלגת נידא תונס 

, פרסמה את עמדתהטרם " החזית העממית. "מיתאהאיסל
 החזית כעת הוא  העיקרי שלאבל חממי הכריז כי תפקידה

  ". מיאהאיסל-אשיסטילחסום את הטרור הפ"
  
  
  
  
  
  
  

  שוודיה תכיר במדינה פלסטינית
בשבוע הודיעה , מרגוט וולסטרום, שרת החוץ של שבדיה    

כי ממשלתה החליטה להכיר במדינה ) 30.10(שעבר 
סקנדינבית מדינה ההדיה וו שייתהבכך ה. הפלסטינית

  .החלטה כזות מאמצראשונה הה
רפת להחלטת הפרלמנט הבריטי מלפני   החלטה זו מצט  

חברת . בדבר הכרה במדינה הפלסטינית, שלושה שבועות
החלטה זו אמרה כי , חנאן עשראווי, ף"הוועד הפועל של אש

שולחת את המסר הנכון לממשלת בריטניה ולשאר מדינות "
  ".ןפלסטיבקוראים להכרה התעודד את הקולות ו, אירופה
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  תעשיית ההכחשות
  

  דן יהבמאת 
  

אקדמיה , מדיה: תעשיית השקרים. דרור ימיני-בן
, ידיעות אחרונות: אביב-לת. ערבי-והסכסוך הישראלי

 . עמודים415, 2014
  

לפני כשלושים שנה     
כתב אריה אבנרי את 
 ספרו השנוי במחלוקת

ההתיישבות היהודית "
בו ניסה , "וטענת הנישול

 גירוש ולהוכיח כי לא הי
ונישול ערבים מאדמתם 

כל ההתיישבות כי ו
כשרה בארץ היהודית 

, במובן מסוים. לחלוטין
דרור -ספרו החדש של בן

ימיני הוא המשכו של 
שביסודו , מיתוס זה

עומדת הקביעה כי כל 
ישרים , מעשיה של התנועה הציונית בארץ הם מוצדקים

 .  כל חוק ומוסרבביקורת שלועומדים ב
המוטיבציה העיקרית לכתיבת הספר הוא כי מתוודה ימיני 

 כאילו ביצעה התנועה הציונית טרנספר בערביי "שקרה"
.  ונושא זה חוזר כחוט השני לאורך כל הספר,)13' עמ(הארץ 

 –לדבריו אך , בוצעו גירושים פה ושםאומנם כי ימיני רומז 
אך זו טענה שקל . הממסד הציוני כולו התנגד לטרנספר

רעיון הטרנספר לתפוצת ישנו תיעוד נרחב משום ש, להפריכה
היה תקומה כי לא תביומניו כתב הרצל . בהגות הציונית

החוצה  אוכלוסיות ערביות יועברולמדינה היהודית אם לא 
ברל , מנחם אוסישקיןעמדות דומות השמיעו . ישראל-מארץ

שהקים  ,משה שרתגוריון ואף -דוד בן, יוסף וייץ, כצנלסון
 ."ת אוכלוסיםוועדה להעברה"את 

מספר פעמים לשאלת זכות השיבה של מתייחס     המחבר 
הוא אומנם מודע לכך שממשלת . הפליטים הפלסטינים

ישראל הסכימה בראשית ימי המדינה לקלוט מספר מוסכם 
אך מטשטש את העובדה שבמהרה נסוגה , של פליטים

ימיני מביא ). 96- ו85, 63' עמ(הממשלה מהסכמה זו 
אשר אינם עולים , וריים של שאלת הפליטיםתיאורים היסט

אולם במקום לסתור את . בקנה אחד עם הנראטיב הציוני
  ".שקרנים"הוא מעדיף לכנותם , העובדות שעלו במחקריהם

. רסתו אינה נכונהג) 79' עמ(גם לגבי הטבח בלוד ורמלה     
ה ישראל הרשמית את הפשעים אשר שישנים רבות הכח

אולם רק לאחרונה . 1948לחמת במ" מבצע דני"-אירעו ב
שכתבו בספרי חטיבות , התגלו מסמכים ועדויות מפי לוחמים

מעשי טבח . ובחוברות זיכרון את תיאורי הגירוש וההרג
 .עוד עשרות יישוביםדומים אירעו ב

, כמובן, של ימיני הוא" מחקרו"- העיקרי בשעיר לעזאזל     ה
ימיני ). 294 - 291' עמ(ובמיוחד גדעון לוי , "הארץ"עיתון 

טוענות , ר לדבריושאשתי כתבות " הארץ"דלה מארכיון 
. אך לוי כתב מאות רבות של רשימות. טענות בלתי מבוססות

 מביאלוי  שהרי ?שקרן כרונילדעתו של ימיני מדובר בהאם 
  .מקומות ותאריכים,  שמותברשימותיו

 מנקודת והוא נכתב, פולמוסיו מעניין ו של ימיני הואספר    
אין צורך לבחור בין ציונות ": מוצא פוליטית ברורה

אולם . )314' עמ" (ניותאמשום שציונות היא הומ, ניותאלהומ
או " תעשיית ההכחשות"נכון יותר היה לקרוא לספר בשם 

משום שיותר משהוא מוכיח את , "תעשיית ההצדקות"
הוא ממחיש את , הסתירות שבטענותיהם של מבקרי הציונות

  . ההכחשה והצדקנות המצויים אצל סנגוריהעומק
 

 

 איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי /  /  /  /  ְּבֵחיק ַאּלֹון ָעבֹותְּבֵחיק ַאּלֹון ָעבֹותְּבֵחיק ַאּלֹון ָעבֹותְּבֵחיק ַאּלֹון ָעבֹות

 

 יד נֹוַלד ְלֵאין מֹוֶלֶדת'ָמאגִ 
 ְלַיד ִצּפֹור נֹוֶפֶלת
 ְּבֵחיק ַאּלֹון ָעבֹות

 ֵּבין ַּבֵדי ּתּוָגה אֹוֶכֶלת
 .ַעל ּפֹוֲאָרה סֹוֲעָפה ְּבַמֲעֵרָצה

 ֶּפַתח ֹאֶהל ְּכחֹום ַהּיֹום
 כּונה ָהֵאם ָּפאִטיָמהְר 

 ׁשֹוָעה ַעל ֶּדֶרך לֹוֶהָבת ַחָּמה
 ,ְּבַחְגֵוי ִמְדרֹון ַהּיֹוֵרד ְיִריחוֹ 

 ֵעֶדר ֹצאן רֹוֵבץ ָעֶליהָ 
 ֵעיֶניָה ֵלאֹות

 ּתֹוַכן ַרּכּות ְּכבּוָיה
 ְּפֵני ַמָּגַהת ִּבי

 ָׁשָרה
    ִרְבָקה

        ָרֵחל
           ְוֵלָאה 

  –ה ּדֹוֶמֶמת ַצֲעקָ  ַמַּגַעת ִּבי
 !ַאָּתה ּכֹוֵבׁש

 

 ֶּפַתח אֹוֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום
 ָרכּון ָהַאב ַמֲחמּוד

 צֹוֵבט ֶלֶחם ָקִלי
 ַעל ֶּגַחל לֹוֵחׁש

 ַּתַחת ֶּדֶקל ַעִּתיק יֹוִמין 
 ִמֵּבין ִריֵסי ַסְנִסָּניו

 ַמִּגיהֹות ִּבי ֵעיֵני
 ַאְבָרָהם    
      ִיְצַחק

           ְוַיֲעקב 
  –יעֹות ִּבי ְצָעקֹות ּדֹוְממֹות ַמּגִ 

  !ַאָּתה ּכֹוֵבׁש
  

  1970-1969, משירי שירות מילואים באזור יריחו
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נוקטים מזה " מגבות ערד"מפעל השל העובדים הזועמים     
בהפגנה שקיימו . שבועיים צעדי מחאה שונים נגד פיטוריהם

בכיכר המרכזית בערד נגד מדיניות הממשלה ונגד הזנחת 
בשבילנו אתה לא אח , בנט"הם הניפו את השלטים , העיר
  ."?מה ניתן לילדינו לאכול ללא עבודה"-ו" שלנו

השר , "ישראל ביתנו"ר מפלגת "קר בערד יוכאשר בי   
העובדים המפוטרים תקפו אותו ומתחו , אביגדור ליברמן

לא באנו , באנו לשמוע את העובדים"ביקורת על אמירתו כי 
אם : "העובדים השיבו לשר. )27.10 ("להבטיח הבטחות

 מפוטרים 200-לבוא ולהגיד ל. תבוא עם הצהרות, אתה בא
עברנו את שלב . זו בדיחה גרועה' כםאין לי הצהרות בשביל'

אנחנו מבקשים שיצילו " כי אמרו העובדיםעוד ". ההבטחות
בשביל להגיד ? למה הוא הגיע. זה כבר נמאס. לנו את העיר

בין המשתתפים בהפגנה בערד היו .  "?לנו שהוא ישקול וידון
שלטים שנשאו , )ד"מס(דמוקרטי -פעילי המטה הסוציאל

כסף "- ו" עשיות ולא להתנחלויותכסף לת: "עליהם נכתב
  ". לערד ולשדרות ולא להתנחלויות

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

כ דב "ביקר במקום ושוחח עם המפוטרים ח    יום קודם לכן 
תי בביקור בערד פגש. "שהתקבל בחמימות, )ש"חד(חנין 

קיבלו מכתבי אשר  ,סגרעשרות עובדים במפעל המגבות שנ
יליארדים להעביר לפיד יש מלנתניהו ול, לבנט. פיטורים

אבל אין להם כמה מיליונים , למטרות שהם חפצים ביקרן
שיכולים להציל את המפעל הזה ואת מקומות העבודה של 

הוא . כ חנין בעקבות הביקור"אמר ח, " העובדים בו200
והתחייב להעלות את , שוחח עם העובדים על המשך מאבקם

 .הנושא במליאת הכנסת
  
  
  
  
  
  
  

וועד עובדי  בחירות ל-לראשונה 
 אביב- הניקיון באוניברסיטת תל

-  באוניברסיטת תלשבעה חברי וחברות ועד עובדי הניקיון    
: נבחרו לראשונה בשבוע שעבר, כולם עובדי קבלן, אביב

הגר , גיבייה מלש, מלכה בוטבול, מנצור עמאש, עלי תולת
כוח "ארגון מ. ברכה בן מאיר וסבטלנה רפאלוב, אבו דחל
נמסר כי ,  הניקיון באוניברסיטהדיעובגד את המא, "לעובדים

, מלבד הבחירה הדמוקרטית של הנציגות והנציגים"
הבחירות נתנו אישור נוסף לבחירה של העובדות והעובדים 

ניסיונות התנכלות נוכח ,  כארגון היציג'כוח לעובדים'-ב
 ".נוספים וכושלים להתארגנות מצד ההסתדרות הלאומית

 התארגנות העובדות: "מסר, ועד הנבחרראש הו, עלי תולת    
חשוב . אתגר קשה ומרגש יווהעובדים ועריכת הבחירות ה

טה לגבי העובדים ללא הסכמת שלא תתקבל שום החל
העובדים עם להיות בקשר מתמיד  כוועד עלינו ,בנוסף. הוועד

, ומתן מול הנהלת האוניברסיטה-המשא לגבי ."ולעדכן אותם
אמר תולת כי הוועד מצפה לחתום על הסכם קיבוצי אשר 

  .ובכלל זה עובדי הקבלן, יבטיח את תנאי כלל עובדי הניקיון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כל מדינות העולם –ב ומישראל "חוץ מארה
 דורשות להסיר את החרם על קובה

עבר ם הצביעה בשבוע ש"    העצרת הכללית של האו
בעד הסרת החרם ,  ברציפות23-זו השנה ה, )28.10(

. 60-מאז תחילת שנות הטל על קובה מוההאמריקאי 
ורק שתי מדינות ,  קולות188ההחלטה התקבלה ברוב של 

פלאו ואיי מרשל , מיקרונזיה. ב וישראל"ארה: הצביעו נגדה
 .  כפי שנמנעו גם בהצבעה הקודמת בנושא אשתקד, נמנעו

שיבחו נציגי מדינות רבות , ערך לקראת ההצבעהבדיון שנ    
קובה מעניקה י הסוציאליסטי ואת הסיוע הרב שאת הא

. התפשט במערב אפריקהר שא ,למלחמה בנגיף האבולה
נשא נאום מעל דוכן , שר החוץ הקובני, ברונו רודריגז

 ואמר כי ,"לשנות מסלול"ב "פה ובו קרא לארהיהאס
ובה וגרם נזק כלכלי האמברגו הסב נזק ניכר לתושבי ק

 מהקובנים נולדו 77%-כ, לדבריו.  טריליון דולרעל העולה 
 גרם סבל למשפחות אשר, אחרי הטלת משטר האמברגו

ב או ממקום אחר "בין אם הוא מארה,  אדם ישרשום. "רבות
 גורםאינו יכול להסכים לתוצאות ההרסניות ש, בעולם

  .השר הקובניאמר , "הסגר
בה נערכה ההצבעה פעם הראשונה ה, 1991שנת בכי יצוין     

כלל  מדינות 46, הסרת הסגר מדינות הצביעו בעד 59, בנושא
במהלך השנים חל . נמנעומדינות  71- בהצבעה ופושתתלא ה

המבודדות ב וישראל " ורק ארה,שינוי בעמדת מדינות העולם
  . הנפשעממשיכות להתייצב לימין האמברגו האמריקאי

  
  
  
  
  
  
  

  הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  

 00:20בשעה , נובמברב 12', ביום ד

 "התחברות"

 נעמי בר ואסף רוזוב
  אז'בשירי בלוז וגדואט אקוסטי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תקפו את ליברמןערד מפוטרי 


