
  

תוצאות כיצד השפיעו היחסים בין הבית הלבן לבין ממשלת נתניהו על 

  הקהילה היהודיתבקרב  ההצבעה ועלב  "הבחירות בארה
  

  סוזן וובמאת 
  

אמר בכיר , " וזה העניין]פחדן עלוב [יקנשיט'ביבי הוא צ"     
פרי גולדברג מהשבועון 'בממשל אובמה לעיתונאי ג

 לא מוכן לעשות דבר כדי נתניהו", לדבריו". אטלנטיק"
שמעסיק אותו הדבר היחיד ... להגיע להסדר עם הפלסטינים

. "אין לו אומץ.  כיצד להבטיח את הישרדותו הפוליטיתהוא
ממשלת נתניהו יצאה מגדרה בימים "גולדברג ציין כי 

כדי להראות לכל העולם שבכוונתה להאיץ את , האחרונים
ויים במחלוקת קצב בניית יחידות הדיור באזורים השנ

וכן להפגין בפני כולם את הבוז שהיא , בירושלים המזרחית
  ".רוחשת לממשל אובמה ולמהלכיו במזרח התיכון
ב עטו על "    פוליטיקאים מהמפלגה הרפובליקנית בארה

וטענו כי אותו בכיר ממשל שהתראיין , "יקנשיט'צ"ביטוי ה
וכי , ב"בעילום שם פוגע בביטחון הלאומי של ארה

טאות זו יהיה משקל בבחירות לסנאט ולבית הנבחרים להתב
ובהן זכו מועמדים רפובליקנים ,  בנובמבר4-שהתקיימו ב(

  ).שהעניקו להם רוב בשני בתי הקונגרס, בניצחונות רבים
כי נתניהו והימין הישראלי מעדיפים בבירור את ,     ידוע

, רון דרמר, ב"שגריר ישראל בארה. המפלגה הרפובליקנית
ואף ,  זמן רב לפגישות עם מחוקקים רפובליקניםמקדיש

השתתף כאורח כבוד בכינוס של הקואליציה היהודית 
שהוא פטרונו של ,  שלדון אדלסון,איל הקזינו. הרפובליקנית

 מיליון דולר 100תרם , "ישראל היום"נתניהו והבעלים של 
  .במטרה להנחיל תבוסה לאובמה, ב"למועמדי הימין בארה

 מרצה במכללת אריאל ובעל טור בעיתון –גר     עמיאל אונ
טור דעה במהדורה האנגלית כתב ב –" בשבע"המתנחלים 
 יחוש סיפוק רב אם והיכי נתנ, )3.11" (הארץ"של עיתון 

אחת הסיבות לכך היא שעם . ינצחו הרפובליקנים בבחירות
ם יאמריקאי- יםיארגוני שלום יהוד, היחלשותו של אובמה

  . יחלשו גם הםי" קול יהודי למען שלום"-סטריט ו-יי'דוגמת ג
    אולם נראה שלמרות הניסיונות של הרפובליקנים ללחוץ 

מרבית המצביעים היהודים , "הנקודה הישראלית"על 
ב המשיכו להצביע עבור מועמדי המפלגה "בארה

 69%, סטריט ערב הבחירות-יי'לפי סקר שיזם ג. הדמוקרטית
עוד .  היהודים אמרו כי יצביעו עבור הדמוקרטיםמהמצביעים
ב סבורים שיש להקפיא או "שמרבית יהודי ארה, קובע הסקר

ושיעור גדול מקרבם סבור , להגביל את הבנייה בהתנחלויות
  .ב"ארה- שמדיניות נתניהו פוגעת ביחסי ישראל

ואיש 'יורק ג- ניו"    מאמר המערכת של השבועון היהודי 
ת על החלטת נתניהו לבנות מעבר לקו מתח ביקור" וויקלי
ימין מבחינה - המצוי במרכז–השבועון . בירושלים הירוק

 תהה במאמר –ושבין קוראיו יש אלפי חרדים , פוליטית
לפיהם מי שמותח , נוכח דברי נתניהו: "המערכת שלו

', מנותק מהמציאות'ביקורת על הבנייה בירושלים הוא 
, יאות בימים אלהמי יותר מנותק מהמצ: מתבקש לשאול

או המנהיג של ארץ , ב ומנהיג העולם החופשי"נשיא ארה
  ".?קטנה התלויה כמעט לגמרי בסיוע האמריקאי

 בדומה לשאלת כינון –    ביקורת על מדיניותה של ישראל 
 נחשבת פרה קדושה –יחסים נורמאליים עם קובה 

מדובר בנושא , כלומר. בפוליטיקה האמריקאית
מאימת הלוביסטים עתירי , ים לעסוק בושפוליטיקאים חושש

אולם בשני נושאים אלו מסתמנת מגמה של שינוי . הממון
  .שחשוב לעקוב אחריה, חיובי
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 ב לישראל"ביחסים בין ארהשפל 
ל יקלוט "ב ובישראל סיכמו כי צה"גורמי ביטחון בארה"

 3-2.5טייסת שנייה של החמקנים המתקדמים בעלות 
קליטת הטייסת הראשונה תחל רק עוד שנה . מיליארד דולר

 ".תכ צריך שלוש טייסו"סה: הערכה במערכת הביטחון. וחצי
 )29.10 ,"ידיעות אחרונות("

 

 קומוניסט נולד
לעבודה , כאשר אני אומר שבני האדם זכאים לקורת גג"

 ".יש הסבורים שאני קומוניסט, ולאדמה
)29.10, "אנסה"סוכנות הידיעות , האפיפיור פרנציסקוס(  

 

 יצא לו הכהנא
עלו קולות ] המלחמה בעזהבמהלך [בעקבות ההפגנה "

ובישיבת , תרשיחא-רבים במעלותשקראו להחרים את הע
מרו כי והמועצה נראה ראש העירייה שלמה בוחבוט בא

 וחלק ייהראש העיר. 'צריך לזרוק אבנים על המפגינים'
נשלח לכל משתתפי ר שא ,מחברי המועצה ניסחו מכתב

 את מעסיקיהם במוסדות המדינה על יידע בו איימו ל,ההפגנה
 ".מעשיהם ולקרוא להחרמתם

 )28.10, 2ות ערוץ ידיעה בחדש(

 

 ...ישראלי-חומוס אנטי
לאחרונה החלה המסעדה להגיש חומוס ומנות ערביות "

הכרה -כהזדהות עם העמדה הפלשתינית של אי, נוספות
 ".במדינת ישראל

 )26.10, "ישראל היום"-מתוך ידיעה ב(

 

 ...ציוני-מילקי אנטי...
ץ אין לנו אר. ארץ מולדת. הארץ הזאת היא נחלת אבותינו"

 ".עובדות מוצקות שלא כל שותי המילקי מבינים. אחרת
)27.10, "ישראל היום"-מתוך מאמר ב(  

 

 שיט כשר למהדרין- יקן'וצ...
משפחת נתניהו נהגה להוציא אלפי שקלים מדי חודש "

ובה בעת , םלרכישת מזון מוכן ממסעדות שונות בירושלי
 עליה דווח כי היא עוסקת –אדם -וחלהעסיק עובדת חברת כ

 ".כטבחית במשרה מלאה – בניקיון
, מתוך תצהיר לבית הדין לעבודה של מני נפתלי(  

)30.10, אב הבית במעון ראש הממשלהלשעבר   

  

  תאריך עקוב מדם
  
  
  

, )1956(את יום השנה לטבח בכפר קאסם לאחרונה ציינו     
אבל מדובר בתאריך עקוב מדם עוד .  באוקטובר29-שחל ב
נכבש הכפר הפלסטיני דוויימה בידי בתאריך זה . 1948משנת 

על . אשר טבחו בתושביו וגירשו את הניצולים, ל"חיילי צה
 .חורבות הכפר נמצא כיום המושב אמציה

 חשפהש, 8.11.1948 מיוםהעדות הבאה לקוחה ממכתב     
ת העדות בעיתון היא פרסמה א. ההיסטוריונית אייל כפכפי

 :6.9.1979-ב" דבר"
שמסר לי חייל שהיה , עדות ראייההנני למסור לך "    

הוא השיח לבו ... איש משלנו... בדוויימה למחרת היכבשה
הוא . משום שלא רבים הלבבות היום המוכנים להאזין, בפניי

הצבא הכובש היה גדוד . הגיע לדוויימה מיד לאחר היכבשה
את הטף . נשים וטף, הרגו כשמונים עד מאה ערבים... 89

לא היה בית . לותיהם במקלותוריצוץ גולגהרגו תוך כדי 
 . שאין בו הרוגים

... הגל השני של הצבא היה הפלוגה של החייל המעיד    
שהכניסו אותם לבתים בלי , בכפר נשארו ערבים וערביות

מפקד אחד . אחר כך באו חבלנים לפוצץ בתים. אוכל ושתייה
. ץשהוא עומד לפוצ, ציווה על חבלן להכניס שתי זקנות לבית

החבלן סירב ואמר שפקודות הוא מוכן לקבל רק ממפקדו 
אז ציווה המפקד על חייליו להכניס את הזקנות והנבלה . שלו

 . בוצעה
ערבייה אחת . חייל התפאר שאנס ערבייה ואחר כך ירה בה    

יומיים -יום... עם תינוק בן יומו בחיקה העסיקו בניקוי החצר
 ... הלבסוף ירו בה ובתינוק, עבדה בשירות

הנחשבים כבחורים , מפקדים בעלי תרבות ונימוסין    
, וזה לא בסערת קרב ויצרים, הפכו רוצחים שפלים... טובים

כל שפחות ערבים . אלא מתוך שיטה של גירוש והשמדה
  ". הרי זה משובח-יישארו 

        וווו""""אאאא
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        

  הדרבי האמיתי
. יראותה עמתי קבוצות כדורגל בין שדרבי מוגדר כמשחק     

שם אירעה תקיפה על המגרש , אביב-בדרבי האחרון של תל
שוב הוכח מה קורה למדינה , של כדורגלן בידי אוהד

   .שהופכת להיות יותר ויותר אלימה
 הבחין כי, אביב-כדורגלן מכבי תל, כאשר ערן זהבי    

גם מי שמבין את . כה אותוהוא ה –מנסה להכותו האוהד 
. ול להצדיק את האלימות שלולא יכ, הפחד והבהלה של זהבי

. והתפתחה מהומה, סירב לקבל את ההחלטה, זהבי הורחק
אם השופט , קרב האוהדיםבכנראה שלדעת ציבור מסוים 

  . אז לשיטתם מותר להם לרדת אל כר הדשא ולהתפרע–טעה 
?     איזו מציאות יוצרת אווירה המאפשרת אלימות בספורט

שרות שנים בסכסוך זה ע האמיתי של ישראל מתקיים הדרבי
אחת מהשלכותיה של . העמים השכניםבינינו לבין המתמשך 

היא התגברות תופעת , האווירה הצבאית רווית האלימות
בכל פעם , לכן. האלימות בתוך החברה הישראלית עצמה

 גדל גם הסיכוי שיתפוצץ משחק – שישראל מפציצה בעזה
אחת שישראל זכתה לא , המטריד הוא. בליגת העל בכדורגל

מהחלטת  אולם הממשלה מתעלמת –בכרטיס אדום 
  . ומסרבת באלימות לרדת מהמגרש,השיפוט

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  3/ מדיניות 
 

  

  

   בין ירושלים המזרחית לכפר כנא
  

,  מהשטחים הכבושים"שיטות העבודה"המשטרה מייבאת לתוך ישראל את 

   השר לביטחון פנים מכשיר את השרץ●ומתירה לשוטריה לירות למוות בדם קר 

  
  
  
  
  

וטרים  נורה בגבו בידי שיר אלדין חמדאןיר אלדין חמדאןיר אלדין חמדאןיר אלדין חמדאן''''חחחח    הצעיר 
'  ידיעה בעמ'ר (ומת מפצעיו, )7.11( בליל שבת בכפר כנא

סרטוני מצלמות האבטחה במקום מפריכים את טענות . )8
ולכן נאלצו , המשטרה כאילו חמדאן תקף את השוטרים

, בעת שהתרחק מהםמוכיחים כי נורה בגבו הם ו, לירות בו
ועדה וביוזמת ה, הפגנהלמחרת התקיימה  .מבלי שהיה איום

 ,העממית של כפר כנא
 במחאה על הרצח ועל יחס

 .חברה הערביתלהמשטרה 
מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד חבר הכנסת     

קרא , ש"ר חד"יו, ברכהברכהברכהברכה
בחינת להקים ועדת חקירה ל

יחס המשטרה כלפי החברה 
אין טעם , לדבריו. הערבית

לקוות שהרשויות יחקרו את 
ולכן נחוצה חקירה , עצמן

סתייע בעבודתם של ארגוני זכויות שת, עצמאית ובלתי תלויה
 למוות בידי המשטרה  אזרחים ערבים נורו40פחות  ל.אדם

זאת על אף התרעתה , 2000בתקריות דומות מאז אוקטובר 
לפיה , 2000של ועדת אור לבדיקת אירועי אוקטובר 

  .המשטרה נוקטת מדיניות פסולה כלפי אזרחים ערבים
האשמה ברצח מוטלת על השר , ברכהכ "חלדברי     
שבהתבטאויותיו בימים , ''''יצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץיצחק אהרונוביץ, טחון פניםילב
השר ,  כזכור.חרונים קרא למדיניות של יד קלה על ההדקהא

ב אשר ירו למוות בפלסטיני בירושלים "שיבח את שוטרי מג
כל פיגוע צריך להסתיים במות "ואמר כי , )5.11(המזרחית 

, משמעות הדבר היא התרת דמם של ערבים". המחבל בזירה
שהסעירה , 300 דוגמת פרשת קו –והפיכת חיסולים בדם קר 

, נוכח זאת.  לנורמה חדשה– 80-המדינה בשלהי שנות האת 
אין להתפלא כי יומיים בלבד לאחר ההתבטאות המסוכנת 

ואף שיקרו , למוות בצעיר ערבי בכפר כנאשוטרים ירו , הזו
  נתגלו כשקר כי ירו באווירתיהםטענו(לגבי נסיבות המקרה 

  ).לאחר שנחשפו הקלטות הווידאו
של המשטרה והצבא בשטחים " שיטות העבודה "זליגת    

כאשר דברים אמורים ביחס , הכבושים לתחומי הקו הירוק
 היא תופעה –המשטרה כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל 

על כל הכוחות הדמוקרטיים בחברה הישראלית . מדאיגה
ולדרוש התקדמות לכיוון , להתריע ולזעוק נוכח הידרדרות זו

, מת שוויון מלאהגנה על המרחב הדמוקרטי והגש: ההפוך
יש , במקביל. לאוכלוסייה הערבית בישראל, אזרחי ולאומי

, יםי הפלסטינכיבוש הישראלי בשטחיםהלפעול לסיום 
. המצמיח ומגביר את הגזענות והאלימות בתוך ישראל גופא

על , הגה הפלסטיניתלשם כך נחוצה הידברות לשלום עם ההנ
בסיס העיקרון של מדינה פלסטינית עצמאית בצד ישראל 

 .ושל שתי בירות בירושלים

        : : : : י בירושליםי בירושליםי בירושליםי בירושלים""""מקמקמקמק
בעיר נובעת שפיכות הדמים 

  מההסלמה של הממשלה והעירייה
  
  

סניף ירושלים של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
של , מגנה באופן נחרץ את הניסיונות של הימין) י"מק(

. להבעיר את ירושלים, ממשלת נתניהו ושל העירייה
הממשלה ודוברי הימין בפעולותיהם המתגרות מנסים 
לטשטש את הדרישות הפלסטיניות הצודקות להקמת מדינה 

וליצור מצג שווא , פלסטינית ובירתה בירושלים המזרחית
  .  אל אקצא–כאילו מדובר במלחמת דת על מתחם הר הבית 

 את המתקפות הקטלניות על אזרחים לא ניתן להצדיק    
. ובוודאי לא את הפגיעה בתינוקת חסרת ישע, ישראלים בעיר

רטוריקה פונדמנטליסטית אינה משרתת את המערכה של 
ת העם הפלסטיני נגד הכיבוש ולעצמאות לאומית ומשחק

המעוניינת לבלום את ,  הישראליתלידי ממשלת הימין
ולהציג את המערכה הביקורת הבינלאומית על ההתנחלויות 

 .נגד הכיבוש כמלחמת דת
שפיכות הדמים הגוברת בירושלים היא תוצאה נוראית של     

הדיכוי האלים . מדיניות ההסלמה הממשלתית והעירונית
והבלתי פרופורציונאלי בעוצמתו של המחאה נגד ההתנחלות 

הכנסתם של כוחות משטרה גדולים ; בשכונות הפלסטיניות
ימות הקשה שהם מפעילים כלפי לשכונות אלה והאל

הענישה הקולקטיבית ; מפגינים ועוברי אורח פלסטינים
המעצרים הנרחבים של מאות ; שמבצעת עיריית ירושלים

 כל אלה מחריפים את –בהם קטינים רבים , אזרחים
לא יביאו ביטחון ולא יפתרו את הבעיה היסודית , העימותים
 .ים המזרחית המשך הכיבוש של ירושל– שהיא ,בירושלים

, הריסת בתי הפלסטינים, גזל האדמות, מדיניות הסיפוח    
מדיניות , בניית התנחלויות ויהוד ירושלים המזרחית הכבושה

באישור בניית אלפי החריפה לאחרונה שממשלת ישראל 
מתן אישור בו, יחידות דיור בהתנחלויות במזרח ירושלים

היא מכשול  –למתנחלים להשתלט על בתים נוספים בסילואן 
  . מכוון לכל הסדר מדיני צודק

על הממשלה והעירייה לפעול מידית כדי להנמיך את גובה     
, להפסיק מיד את הענישה הקולקטיבית, הלהבות בירושלים

דית מתוך רצון טוב עם ראשי הציבור יולפתוח בהידברות מי
 במטרה להפסיק את העוולות ,הפלסטיני בירושלים המזרחית

לשים קץ לאפליה השיטתית , י תושבי העירהנמשכות כלפ
 .ולשקם את הנזק הקשה שנעשה

כולל שאלת המקומות , פתרון אמיתי לבעיית ירושלים    
יושג רק במסגרת הסדר שלום צודק על בסיס סיום , הקדושים

שגבולותיה , בצד ישראלהכיבוש והקמת מדינה פלסטינית 
 .זרחית ובירתה ירושלים המ1967  ביוני4- קווי היוהי



 4/כנסת 

  

  שחרור אסירים הוא הכרחי
  

  

  

  

  

  

  

  

  
עניינו של החוק אותו הביאה הממשלה לכנסת אינו     "

מדובר בחוק שהוא . אסירים פליליים ואף לא אסירים בכלל
אשר מנסים למנוע התקדמות , חוק נוסף בסדרת חוקי סינדול

בדיון שקיימה , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "אמר ח, "להסדר מדיני
,  בהצעת חוק שנתמכה בידי הממשלה)3.11(מליאת הכנסת 

שעניינה הגבלת אפשרותה של הממשלה לשחרר אסירים 
 חוקי הסינדול האחרים עם. "פלסטינים במסגרת הסדר מדיני

ם החוקים אשר משריינים את נמני, שקידמה הממשלה
מחייבים משאל ה, המעמד של ירושלים המזרחית הכבושה

  .ניןכ ח"אמר ח, "ועוד, עם לגבי החזרת שטחים
כולל סעיף אשר ,     החוק הנוכחי אותו מקדמת הממשלה

מוציא מידי הממשלה את הסמכות לשחרר אסירים במסגרת 
הממשלה תומכת במהלך . זה דבר יוצא דופן. "הסכם מדיני

  .כ חנין"אמר ח, "ר את ידיהששקו
 אסירים 100    ממשלת נתניהו אומנם התחייבה לשחרר 

ף "ומתן עם אש- המשאפלסטינים במהלך תשעת חודשי 
אולם בפועל הפרה את , )2014 ועד אביב 2013מקיץ (

שחרור  הפעימה הרביעית של יישוםונמנעה מ, ההסכם
החלה הספירה , בעקבות שבירת הסיכום הזה. "האסירים

אותו קיץ . "כ חנין"האשים ח, "לאחור לקראת הידרדרות
נורא החל בהחלטתה של ממשלת נתניהו לעצור את התהליך 

  ".דיני ולהפסיק שחרור אסיריםהמ
כ חנין אמר כי כל הסדר מדיני שהוביל לסיום סכסוכים "    ח

מאו -תנועת המאו: " כלל שחרור של אסירים–לאומיים 
 פעיליה 1953בחודש מארס . בקניה ביצעה מעשים זוועתיים

היו אנשים שנחשדו בשיתוף שם , העלו באש את הכפר לארי
ריפת כפר שלם היא מעשה ש. פעולה עם השלטון הבריטי

אולם בתום . מעשה חריג בחומרתו, פסול ומתועב, מגונה
האחראים למעשה שוחררו כולם , השלטון הקולוניאלי בקניה

  ".נשיאלהיה , מאו- המאומנהיג, ומו קניאטה'ג. ממאסר
יריה 'כי גם במלחמת השחרור של אלג, כ חנין"    עוד אמר ח

החזית לשחרור לאומי אולם מנהיגי , התבצעו מעשים קשים
,  שוחררו לאחר מכן מהכלא– השהיו אחראים למעשים אל

דוגמאות קיימות למכביר לא רק .  לשרים ולנשיאיםהיוו
אלא גם , מההיסטוריה של הקולוניאליזם באפריקה

הסכם השלום בצפון , "יום שישי הטוב"הסכם : מאירופה
  .כלל גם הוא שחרור אסירים, אירלנד

  
  

  

  
  

   אתניתן לקבל

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

  

שבמסגרת מלחמות , אני לא מתווכח על העובדה    "
אבל זה מה . לשחרור לאומי נעשים מעשים שאני מתנגד להם

מי שרוצה . ככה נראות מלחמות במציאות. שקורה במלחמות
 ובמסגרת הסכמים . עושה הסכמים–לסיים מלחמות כאלו 

  .כ חנין" חאמר, " משחררים אסירים–כאלה 
 ולציבור משדרת לעולם הערביהצעת החוק הזו , לכן    "

 המסר הוא שאין פרטנר: הפלסטיני מסר פשוט מאוד
שמוכן לעשות את מה שצריך כדי להגיע להסכם , בישראל

הסכם שלום לא אומר שכל . שלום היסטורי עם הפלסטינים
אבל הסכם  .בים והסבל נמחקים מההיסטוריההכא, הצלקות
 ששני הצדדים עושים את המהלכים משמעותושלום 

 ועל הכאבים ההיסטוריים כדי להתגבר על הצלקות האלה
המיידי וההכרחי , יהיה הצעד הראשון שחרור אסירים. האלה

  ".בתהליך של הסדר מדיני
  

  במה מאמין נתניהו
  

  )ש"חד (חנא סווידכ "מאת ח
  

שוות לסכסוך בישראל לגורמים  מנסיםתקופה ארוכה זה מ    
תג "פיגועי זה התחיל ב. פלסטיני ממדים דתיים-הישראלי

 –זה המשיך בשריפת בני אדם , פת מסגדיםישרוב" מחיר
דוגמת המקרה המזעזע של הנער הפלסטיני מוחמד אבו 

  . אקצא-מסגד אל וכעת ישנה מתקפה על –דיר מירושלים 'ח
ישנה קבוצת אנשים המסתובבים . באשן מסוכזה משחק     

המזכירה את זו , בינינו עם תפיסת עולם משיחית ואובססיבית
 אלה. ב"הקיצוניים בארה-הנוצרים" מסיבת התה"של אנשי 

אשר מנסים , של ישראל" מסיבת התה"אנשי מפלגת 
  .אקצא-ומנסים להבעיר אש באל, להתגרות בראש הממשלה
כאילו זכותם של קיצונים , הטענה    צינית ומקוממת היא 

כלל לא . אקצא היא עניין של חופש דת-אלה לעלות לאל
אלא בניסיון להחיל את הריבונות , מדובר בחופש דת

. 1967- הישראלית על מקומות קדושים שנכבשו בכוח ב
 .שמניעיו הם פרובוקטיביים, קוו-מדובר בשינוי של הסטטוס

ממשיך ובונה אשר ,     צינית גם טענתו של ראש הממשלה
 עדיין –אולם בה בעת , יחידות דיור בירושלים המזרחית
אמונתו של נתניהו בשתי . אומר שהוא מאמין בשתי מדינות

האם יש . דומה לכך שכל אחד מאיתנו מאמין במוות, מדינות
כל , אבל במקביל. אין אדם כזה? מישהו שלא מאמין במוות

זו . מהמוותאחד מאיתנו פועל ככל יכולתו על מנת לברוח 
המשמעות של אמונתו של ראש הממשלה בפתרון שתי 

 על מנת ביכולתוולכן עושה כל ש, הוא מאמין בו: המדינות
  .לברוח מפניו

  

  3.11, ש"אמון בממשלה שהגישה סיעת חד- הנמקת הצעת האי



  מ
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 סיסמתעל 

   שתי המדינות
  

  אורי וולטמןמאת 
  

, ביכולתכם להיות הדור שמבטיח לעד את החלום הציוני"    
או להיות אלו שייאלצו לעמוד מול אתגרים הולכים וגוברים 

הדרך היחידה , בהתחשב בדמוגרפיה ממערב לירדן. לעתידו
שישראל תוכל להחזיק מעמד ולשגשג כמדינה יהודית 

 הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ודמוקרטית היא
האזינו מאות סטודנטים , 2013 במארס 21-ב. "ובת־קיימא

של  נאוםלא מדובר ב .הבבנייני האומה בירושלים למילים אל
אלא בנאום , כ או שר מאחת ממפלגות הימין בישראל"ח

  .בביקורו בארץ, ברק אובמה, ב"שנשא נשיא ארה
הקמת מדינה אחת ההנמקות הנשמעות בזכות ,     ואכן

אותו , היא הטיעון הדמוגראפי, ינת ישראלפלסטינית בצד מד
ראשי המעצמה האימפריאליסטית שמעבר מקדמים לא רק 

  .אלא גם חלקים במחנה השמאל הציוני, לים
ומועמד לכנסת " שלום עכשיו"ל "מזכ, ב אופנהיימר    ירי

הסביר כי הוא תומך בפתרון של , ברשימת מפלגת העבודה
, לדבריו". רוב ערבי"נות משום שאחרת יהיה כאן שתי מדי

אני מרגיש שאנחנו ... של אובדן החזון הציוני"זה מצב 
שמטרתה לשמור על מדינת , נמצאים ממש במלחמת מאסף
של " הזמן הירוק"עיתון ה" (ישראל עם רוב יהודי מוצק

, ל מפלגת העבודה" גם מזכ).14.8.2008, התנועה הקיבוצית
יש רוב ברור לשתי מדינות לשני "בור כי ס, כ חיליק בר"ח

, כולנו ציונים טובים. מסיבה אחת מאוד פשוטה, עמים
ופתרון שתי המדינות יהיה הפתרון היחידי שיבטיח מדינה 

  ).22.7.2013, במליאת הכנסת" (ציונית יהודית ודמוקרטית
  

        לא דמוגרפילא דמוגרפילא דמוגרפילא דמוגרפי, , , , שיקול דמוקרטישיקול דמוקרטישיקול דמוקרטישיקול דמוקרטי
הקמת מדינה ען מאבקנו למ, ור כי עבורנו כקומוניסטים    בר
 משיקולים ינית עצמאית בצד מדינת ישראל אינו נובעפלסט

לתמיכתנו א ביטוי אלא הו, "רוב יהודי"דמוגרפיים של 
הפלסטיני ושל -בזכויות הלאומיות הצודקות של העם הערבי

כפועל יוצא , זאת. ולשלילת הכיבוש ופשעיו, כל עמי האזור
של עמים הדוגלת בזכותם , של תפיסת העולם הלנינית

  .להגדרה עצמית
ההבדלים בין תכנית השלום אנו נדרשים להבליט את ,     לכן

 .בין הגישות המנחות את המרכז והשמאל הציוניי ל"של מק
, סתגרותאיננו מבקשים לייצר מציאות של הפרדה או של ה

אלא , "אנחנו פה והם שם"בנוסח אמירתו של אהוד ברק 
כלו לממש את שני עמי הארץ יולייצר מציאות בה 

שתהא ביטוי לזכות ההגדרה , במדינת פלסטין: זכויותיהם
שתהא , ובמדינת ישראל, הפלסטיני-העצמית של העם הערבי

  .הישראלי- ביטוי לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי
  

        אופייה היהודי של המדינהאופייה היהודי של המדינהאופייה היהודי של המדינהאופייה היהודי של המדינה
אנחנו שוללים את התיזה הציונית בדבר ,     כמרקסיסטים

וסבורים כי יהודי , "עולמית-ית כללאומה יהוד"קיומה של 
יהודי רוסיה הם חלק מהעם , צרפת הם חלק מהעם הצרפתי

 טוענת כי מדינת ישראל ,לעומת זאת, הציונות. 'וכו, הרוסי

לפיכך רואה את האוכלוסייה ו, כל יהודי העולםהיא מדינת 
ישראל , שיטתםל. אורחת במולדתההערבית בישראל בתור 
והיא , גם אם הם אינם אזרחיה, ודיםהיא מדינתם של כל היה

  .גם אם הם כן אזרחיה, אינה מדינתם של הערבים
י מדינת ישראל צריכה להיות ביטוי לזכות טענתנו כ,     לכן

ולא מדינת כל , הישראלי-  של העם היהודיההגדרה העצמית
. ה לעימות עם האידיאולוגיה הציוניתלביומ, יהודי תבל

נחנו מבקשים לשוות לישראל אינו מנוגד האופי הזה שא
הזכאי לזכויות , הכרה באוכלוסייה הערבית כבמיעוט לאומיל

 . הבינלאומי במשפטותמקובלוהאזרחיות ההקולקטיביות 
: לנו היא של שוויון אזרחי ולאומיתפיסת השוויון ש

על , שהאזרחים הערבים יזכו לא רק בשוויון כאינדיבידואלים
  .מיעוט לאומיהיותם גם על בסיס אלא , בסיס אזרחותם

  
        אינו סותר שיתוף פעולה פוליטיאינו סותר שיתוף פעולה פוליטיאינו סותר שיתוף פעולה פוליטיאינו סותר שיתוף פעולה פוליטיויכוח רעיוני ויכוח רעיוני ויכוח רעיוני ויכוח רעיוני 
ממשיכה לנהל , ציונית- כמפלגה אנטי, י"    העובדה שמק

ויכוח רעיוני עם האידיאולוגיה הציונית ושוללת את 
אין פירוש הדבר שלא ניתן , הפרקטיקה של התנועה הציונית

, ירים עצמם ציוניםלשתף פעולה עם אישים או תנועות המגד
  .בשאלות פוליטיות קונקרטיות לגביהן יש הסכמה

 היינו שותפים לארגון הפגנה מאוחדת של ,    כך למשל
עשרה ימים בטרם סוכמה הפסקת , כוחות השלום בכיכר רבין

אומנם המארגנים .  סוף למלחמה בעזההאש ששמה
נעדרו ר ש א–העיקריים של הפגנה זו היו מרצ ושלום עכשיו 

 – ביולי 26-ההפגנה אותה יזמה המפלגה באותה כיכר במ
אולם נכון עשינו כשהשתתפנו בהפגנה המאוחדת עם 

ש כשהביא את "ר חד"ונכון עשה יו, סיסמאותינו ומסרינו
  . עמדתנו בנאום מעל בימת העצרת

  
        זכויות העמיםזכויות העמיםזכויות העמיםזכויות העמים

, 27- לקראת ועידתה הי"ח הוועד המרכזי של מק"    דו
הקמת מדינה : נית השלום שלנומאשר את נכונותה של תכ

שבירתה ירושלים , פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל
, פינוי כל ההתנחלויות; 1967 ביוני 4-בקווי ה, המזרחית

פתרון ; ושחרור האסירים הפלסטינים, פירוק חומת ההפרדה
  .ם"בעיית הפליטים הפלסטינים בהתאם להחלטות האו

גדירים עצמם שמרבית אלה המ, עובדה היא    אולם 
 אינם סומכים את –" שתי מדינות לשני עמים"-כתומכים ב

 7-ב" הארץ"- בסקר שפורסם ב. ידיהם על תכנית שלום זו
 מהישראלים כי הם 60%הצהירו , ערב המלחמה בעזה, ביולי

 מרביתם מתנגדים –אולם במקביל , תומכים בסיסמא זו
אינם תומכים בפינוי כל , לשתי בירות בירושלים

ומבקשים להותיר על כנה את הגדרתה , חלויותההתנ
: מתעוררת השאלה,  לכן.הנוכחית של ישראל כמדינה יהודית

, פלסטין-ישראל"כשאנחנו מעלים כיום את הסיסמא שלנו 
כמבטאת אותה האם הציבור מבין , "שתי מדינות לשני עמים
 או שאולי הוא סבור שהיא? י" מקאת תכנית השלום של

  ?  של שלום עכשיו ומפלגת העבודהמבטאת גישה כמו זו
אני מציע שנקדיש זמן , י"    כחלק מהדיונים סביב ועידת מק

". שתי מדינות לשני עמים"למחשבה מחודשת על הסיסמא 
לא משום שתכנית השלום שלנו לא מציעה פתרון של שתי 

ולא משום שאיננו תומכים בזכויותיהם של , )היא כן(מדינות 
בשימוש אלא משום ש, )אנחנו כן (שני העמים שחיים בארץ

 .משלנוהפוך  תוכן לצקת בו רבים חותרים ,ניסוח זההרווח ב
בטא בדיוק את תוכנית השלום תש אסיסמנסח ל עלינו, לדעתי

  .שלנו



  

 6/כלכלה 
 

  

   מתפרע  ההון
  בלי חשבון

  

  וכך גם שר האוצר לפיד, השוויון-מוטרדת מאי, ר הבנק הפדרלי"יו, נט ילן'ג
  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

חלקה את , הברית-של ארצותר הבנק הפדרלי "יו, נט ילן'ג
מידת העלייה ): "17.10(דאגתה עם קהל שומעיה בבוסטון 

זו ... מאודב מדאיגה אותי "השוויון בארה- המתמשכת באי
 ".19-שוויון מאז המאה ה-העלייה העקבית ביותר באי

כי שכר הלימוד הגבוה במוסדות להשכלה , בהמשך ציינה
  .ב מקשה על הצעירים להשיג תואר"גבוהה בארה

מצטרפת , השוויון הגדל- השלכות אידיבוריה על אודותב
המגלים דאגה , ילן לרשימה מתארכת של מובילים בכלכלה

 המשברים הפוקדים את מתכיפותהם מוטרדים דומה משום ש
  .הקפיטליזם בשני העשורים האחרונים

  

    בין צנע לריבית אפסית
 והתגלגל 2007ב בשלהי "שהחל בארה, המשבר העולמי

מזרח הרחוק בגם  וניכרים סימניולאחרונה , לאירופה
בהיסטוריה , ככל הנראה, יהיה רשום, אמריקה הלטיניתבו

, הממשלות בארצות ההון .ך ביותרהכלכלית כמשבר הממוש
הגיבו , שתפקידן להבטיח את שרידותו של הקפיטליזם

  .בשני אופנים עיקרייםהנוכחי למשבר הכלכלי 
הפעיל , )בימי הנשיאים בוש ואובמה(ב "הממשל של ארה

שכללה הזרמה של מאות מיליארדי , מדיניות מרחיבה
 עה שבוצהזרמהה .דולרים מהבנק הפדרלי למשק האמריקאי
 נועדה גם להניע ,באמצעות רכישת אגרות חוב של חברות

את גלגלי הכלכלה וגם להקל על הייצוא האמריקאי 
. באמצעות ירידה בשער הדולר לעומת מטבעות אחרים
  .במקביל הוריד הבנק הפדרלי את שער הריבית לקרוב לאפס

מדיניות  , אנגלה מרקל, גרמניהקנצלריתכפתה , באירופה
שנקלעו למשבר ולא יכלו ,  באיחוד האירופיעל המדינותצנע 

מרקל התנתה סיוע מבנקים בגרמניה . לפרוע את חובותיהן
, לפירעון החובות בקיצוצים כואבים בתקציבים החברתיים

  .אבטלהה הרחיבו אתשהחמירו את המיתון ו
הבנק האירופי : מדינות שונות בעולם נקטו בצעדים דומים

 ואילו בנק ישראל בחר ,נוקט לאחרונה במדיניות מרחיבה
 להוריד את וגם, )מדיניות מרחיבה(תחילה לרכוש דולרים 

  .0.25%-שער הריבית הבסיסית עד ל
בסיכום ביניים של השפעת הצעדים שנועדו לחלץ את 

כי , נאלץ הממסד להודות, הכלכלות המפותחות מהמשבר
הודאה זו באה לידי . משבר כלכלי נוסף כבר נראה באופק

דה השנתית של קרן המטבע הבינלאומית והבנק ביטוי בוועי
לא לנקוט "אשר המליצה , שנערכה בחודש שעבר, העולמי

  ".כדי לא לדכא צמיחה, הידוק תקציבי נוקשה מדי

הממשלות במדינות המפותחות שירתו וממשיכות לשרת     
 יציבות את הבטיחמאולם כוחן ליישם מדיניות ה. את ההון

המשטר הקפיטליסטי עצמו נופל במידה רבה מעוצמתם 
של הבנקים ושל החברות , האדירה של הקונצרנים הגדולים

  .   העסוקים במרוץ אחר רווחים מיידיים, לאומיות-הרב
 2007-ב ב"הגורם הישיר לפרוץ המשבר הכלכלי בארה

הייתה הקריסה של כמות חסרת תקדים של אגרות חוב 
אשר ניתנו , ים על בסיס הלוואות לדיורשהנפיקו גופים פיננסי

). פריים-משבר הסאב(גם ללווים שמעמדם הכלכלי רעוע 
הממשל האמריקאי נחלץ להצלת הבנקים הגדולים ולכאורה 

שהתירה להנפיק אגרות חוב , היה אמור לחסום את הפרצה
  .כאלה ולמכור אותן כהשקעה לגיטימית לקרנות פנסיה וגמל

כי אגרות חוב מסוג זה , אבל בשנה האחרונה התברר
 הפעם הן מבוססות לא על לבא, ב"מונפקות שוב בארה

אלא על אשראי לרכישת מכונית הניתן לכל , אשראי לדיור
החברות הפיננסיות , בגלגול הנוכחי. דורש ללא ביטחונות

ח זבל "וכדי להגדיל את הכנסותיהן מהנפקת אג, התחכמו
ישת מכונית  נעשתה רכבטרםגם הן מנפיקות אותן , אלה

  .רק על בסיס הנחה שמישהו ייקח אשראי לרכישתה, בפועל
-אי. החברות הפיננסיות גורפות בדרך זו רווחים נאים

 קרנות הפנסיה ממשיכות לרכוש. מיקהשוויון הכלכלי מע
אך כל ההון . ח שכאלה ומסכנות את חסכונות העובדים"אג

   .הזה המסתובב במשק אינו מגיע לכלכלה הריאלית
  

  בישראלגם 
וגם , הכלכלה הישראלית הושפעה מהמשבר העולמי

אך . ריבית הבסיס כבר אפסית, כפי שהוזכר לעיל, בישראל
, למרות הריבית האפסית ולמרות העלייה בשער הדולר

:  סימנים להאטה כלכליתמתרבים, שנרשמה לאחרונה
ירידה במדד המחירים , גידול בשיעור המובטלים, פיטורים
גם בישראל נזכרו שר האוצר ושותפיו  ).יורלהוציא ד(לצרכן 

-דאגה מפני אילאחרונה בפוליטיקה ובכלכלה להביע 
  ).לעיל' ר, נט ילן'נוסח ג(השוויון הגדל 

גם בישראל מתבררת , אך כמו בארצות ההון האחרות
המוגבלות של בנק ישראל ושל משרד האוצר לבלום לאורך 

הכלים : זםשנים את השפעות חוסר האיזון הגובר בקפיטלי
המנצל את יכולתו , שנוקטים גופי השלטון קטנים על ההון

  .להתפרע בלי חשבון ולשדוד את הציבור הרחב
נט ילן מודים בעובדות של 'ר הפד ג"שר האוצר לפיד ויו

משברים , אי שוויון מעמיק(כתב האישום נגד הקפיטליזם 
 אך לא באחריות שלהם להמשך קיומו של ,)תכופים יותר

, וגם ניצול מעמדי, שוויון ומשברים-אי: זה טבעוטר ששהמ
    .מלחמות ושיסוי קבוצות אוכלוסייה אלה באלה



  

 7/תרבות 
 

  

  בטורקיה המעמדית חורף תשנ
  

זוכה , "שנת חורף"    הסרט 
דקל הזהב בפסטיבל קאן 

שהקרנת הבכורה שלו , 2014
נערכה במסגרת פסטיבל 
, הסרטים הבינלאומי בחיפה

בתי קולנוע ים אלה במוקרן בימ
מספר את הסרט . ארץברחבי ה

שחקן , סיפורו של איידין
אוהד מושבע , תיאטרון לשעבר

המנהל , שייקספירשל ויליאם 
 בשם אנטוליה מלון קטן במרכז

איידין עצמו מתגורר . "לותאו"
, במלון עם אשתו הצעירה ממנו

, בנישואיה לו שאינה מאושרת
והמחפשת חותו הגרושה ועם א

עם בוא . משמעות לחייה
 החורף נערם השלג והמלון

אך הניתוק , הופך למקום מקלט
   . גם לפרץ רגשותלביומ

" שנת חורף"כה ז, בפסטיבל קאן הגדולנוסף לפרס     
 היומון הקומוניסטי. מכל עבריוצאות דופן בביקורות 

 צוות. "סרט השנה"-הגדיר אותו כ" הומניטה"הצרפתי 
 מדובר"ציינו כי נימק את הבחירה בבקאן השופטים 

 להפתיע ולהלהיב אותנו עם שהצליח, בקולנוען יוצא דופן
".  נפלאהקולנועיתחוויה ו ומייצר נפש מתעמק בנבכיהסיפור 

 עםערך ראיון אשר , "הארץ"מבקר הקולנוע של , אורי קליין
שממוקם , מעבר לסיפור הפרטי שהסרט מציג: "כתב ,הבמאי

שמתועדים ביופי , בחורף בנופים המושלגים של אנטוליה
של  פוליטי וכלכלי, תרבותי, מעצב הסרט דיוקן חברתי, אדיר

  ."קית היום בכללותהודרכו של ההוויה הטור, האזור
אחד מגדולי במאי , יילןיילןיילןיילן''''גגגג נורי בילגהנורי בילגהנורי בילגהנורי בילגה,     במאי הסרט

שלמד  ראחל. 1959נולד באיסטנבול בשנת , םיוכהקולנוע 
 פנה ללימודי קולנוע באוניברסיטת מימאר סינן ,הנדסה

עטורי הפרסים מוקרנים דרך קבע  סרטיו. באיסטנבול
וקרן הש  וזה סרטו החמישי,בפסטיבלים המובילים בעולם

, "היו זמנים באנטוליה"קדמו לו הסרטים . בל חיפהבפסטי
  ".רחוק"- ו" השנה עונות", "שלושה קופים"

שני סיפורים עיבוד חופשי של מבוסס על " שנת חורף"    
במהלך ". האישה"-ו" מצוינים אנשים", כוב'קצרים מאת צ

מאזינים , מתבוננים בדמויות הצופים שלוש שעות ורבע
נחשפים ו ,ית והטבע האנושד, ארוכות על מוסרלשיחותיהן ה

 דמויותהארבע . ת היחסים המורכבות ביניהןלמערכו
 בעליו האמיד ,)האלוק בילגינרהאלוק בילגינרהאלוק בילגינרהאלוק בילגינר(איידין  המרכזיות בסרט הן

טור בענייני היום בעיתון אינטלקטואל הכותב , המלון של
ומתכנן לכתוב ספר על תולדות , שאיש אינו קורא מקומי

עמו מנהלת את המלון אשתו הצעירה  ;התיאטרון הטורקי
העסוקה בפעילות  ,)מליסה סוזןמליסה סוזןמליסה סוזןמליסה סוזן(ניהל , ממנו בהרבה

תם מתגוררת גם אחותו הגרושה יויחד א, פילנטרופית
נוספת להם דמותו של ). דמט אקבגדמט אקבגדמט אקבגדמט אקבג(נקלה  והדעתנית

שנוכחות משפחתו , )''''סרחט קיליגסרחט קיליגסרחט קיליגסרחט קיליג(אימאם צעיר ואביון 
  .רטסבהמרכזיות מעוררת כמה מהסוגיות המעמדיות 

  
  
  
  

 ילד :נפתח באקט חסר חשיבות לכאורה" רףשנת חו"    
מנהל העבודה בה נוסעים איידין ולעבר המכונית  משליך אבן

אחיו , בנו של כפרי עני הילד הוא. ומנפץ את השמשה, שלו
 החי עם משפחתו בבית עלוב,  והשיכור של האימאםמובטלה

שלם מתקשה להו,  מזה דורותשל איידין משפחתו שבבעלות
הגברים  האב ממהר להתעמת עם שני. לו את חובותיו

אך נראה כי איידין מקפיד , את הילד לרשותו המחזירים
   .אדיש מהמתרחש לשמור על ריחוק

הולכת ה, מכאן והלאה יתמקד הסרט בדמותו של איידין    
מכאן גם שמו . אכזריותה ואטימותה הרגשית ונחשפת במלוא

המושלגים הנהדרים  ע נופישאמנם מתרחש על רק, של הסרט
אך מתייחס באופן סימבולי לתנומת , קפדוקיה חבלשל 

   .הפנימית העמוקה בה נתון איידין החורף
אשר , ת את הבורגנות הטורקיתמייצגדמותו של איידין     

ם בכל הנוגע להתנהגותם של אחרים מצדדת במצוות האיסלא
אך (יה רופתוהעוסקת בפילנ, )אך מבלי שהדבר יחייב אותה(

: חצויהנפש גם למורה העיירה  .)במעשיה עושקת את העם
הוא אך , וא סבור שלא נעשה צדק עם בני עמוה, שכרו נמוך

  . משחק את משחקה הצדקני של אשת בעל המאה
 הגיע אל בית הקולנועלשכנע את הצופה לקשה ,     על פניו

,  בת למעלה משלוש שעותלדרמה טורקית ולרכוש כרטיס
מצא יצירת י, תאך מי שיבחר לעשות זא. יאלוגים דןשמרבית

בזעיר אנפין את המציאות המעמדית בוגרת המייצגת נאמנה 
 בכל המזרח ת הדומה כל כך למציאות המעמדיתהטורקי
   ...התיכון

מדינה מסוימת במזרח בין בין הסרט הארוך לכל דמיון     
  . אינו מקרי– המתקיימת על חרבה ועל כיבושיה ,התיכון

  

 דדדד""""אאאא

  . יילן'נורי בילגה ג: בימוי, "שנת חורף"
 . דקות196, )2014  צרפת / גרמניה / טורקיה(
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  ")פאנט"מתוך אתר  ( שנרצח בידי שוטרים דין חמדאן-חיר א

  
)  9.11(' הושבתו ביום א, לקריאתה של ועדת המעקב    

. המסחר והשירותים ביישובים הערביים, ת החינוךומערכ
לוותה בהפגנה ש, )8.11(שביתה בכפר כנא כמו ה, שביתה זו

שב  תו22הירצחו של צעיר בן היו תגובה ציבורית ל, המונית
  . נורה למוות בידי המשטרהש, דין חמדאןדין חמדאןדין חמדאןדין חמדאן- - - - חיר אחיר אחיר אחיר א, הכפר

, ש" התקיימה בחיפה הפגנה ביוזמת חד)8.11(ש "במוצ    
נגד ההסלמה באלימות המשטרתית בכפר כנא ובירושלים 

 אשר מבקשת לצבוע את –ונגד מדיניות הממשלה , המזרחית
. המציאות של הכיבוש בירושלים בצבעים של סכסוך דתי

 נשאו שלטים בעברית ובערבית עליהם נכתב המפגינים
וכן קריאות להעמדה "  שתי בירות לשתי מדינות–ירושלים "

  .לדין של השוטרים האחראים לירי במפגינים
  
  
  
  

  אותיורשבלא יהם : סרבן אוריאל פררהה
אני נחוש בדעתי שלא . הצבא לא יצליח לשבור אותי"    

, " הפלסטיניםבצבא הרומס את זכויות, לשרת בצבא כיבוש
". זו הדרך"כך אמר סרבן הכיבוש אוריאל פררה בשיחה עם 

בהפגנה שנערכה מול משרד הביטחון ) 7.11(פררה השתתף 
עוד דרשו עשרות . רוורכדי לדרוש את שחאביב -בתל

 .אודי סגלאודי סגלאודי סגלאודי סגל, המפגינים לשחרר סרבן כיבוש נוסף
שם ריצה את , מהכלא הצבאישבוע שעבר פררה שוחרר ב    

ובקרוב יתחיל לרצות את תקופת , מאסר התשיעי שלועונש ה
 ,"?4 לכלא 6העבירו אותך מכלא מדוע . "המאסר העשירית

צר לי שהעבירו אותי לשם כי נותקתי מאודי סגל . "נשאל
כי סירבו ' משתמטים'חלקם מוגדרים , ומכלואים נוספים

.  אך לא מסיבות פוליטיות או מצפוניות,לשרת בצבא
 ,מהות של השירות הצבאי בצבא כיבושהסברתי להם מהו ה

והתחלתי לעשות נפשות לרעיון של הסירוב מסיבות 
 כי 4ועברתי לכלא  וה,מפקדי הכלא הבחינו בכך. פוליטיות
  ".'גורס מתסיס'-הפכתי ל

ן "הגיע לקבי לבשלב מסוים הציעו ל"כי עוד הדגיש פררה     
אני לא רוצה לשתף פעולה עם הצבא . )קצין בריאות הנפש(

. 'שחרור מן השירות בגלל הפרעות נפשיות'בהצגה הנקראת 
תגובתי לכיבוש היא היחידה , להיפך. אין בי שום הפרעה

  ".האפשרית עבור כל אזרח בעל מצפון וישר דרך
  

 30א למען מינימום "פעילות שטח בת
ם על כדי לחתו, )7.11(אביב -    תורים השתרכו במרכז תל

.  שקלים לשעה30-עצומה למען העלאת שכר המינימום ל
העמידו דוכני הסברה בשדרות " 30מינימום "קמפיין פעילי ה

, 2011במקום בו החלה המחאה החברתית בקיץ , רוטשילד
  .והחתימו מאות עוברים ושבים על הדרישה

  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  סניף חיפה

  

  ,19:30 בשעה, נובמברב 13', הביום 
  39 גוריון-שדרות בן, "אחווה"במועדון 

  
  
  

 ליישם את: האתגר שלנו

  להתחבר אל האנשים–הערכים 
  
  

  י"לקראת ועידת מקאסיפת סניף 

  חבר הלשכה הפוליטית, דב חניןכ "בהשתתפות ח
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  ש יפו"חד
  

  תתקיים, 00:20בשעה , נובמברב 17', בביום 
  

 דראסיפה פומבית עם פדווא חא
  
  

  ,חברת הלשכה הפוליטית של מפלגת העם הפלסטיני

  בנושא מאבקו של העם הפלסטיני לסיום הכיבוש

  .ועמדותיה של מפלגת העם בשאלות הפוליטיות באזור
  
  
  
  
  

, 3השקמה ' רח, ש ביפו"האסיפה תתקיים במועדון חד
  .עם תרגום לעברית, ותתנהל בשפה הערבית, מי'בשכונת עג

   
  
  
  
  
  
  

  השמאליתמכללת הגדה 
  אביב-תל, 70אחד העם 

  

  10:30שעה בהחל , נובמברב 22, שבתב
  

  : כנס מרקס השמיני

 מרקסיזם בישראל ובפלסטין
  

  

  il.org.hagada.www באתר הגדה -תכניית הכנס 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שבתההאוכלוסייה הערבית


