
  
  

  

  

 הלחוצה מקדמת חוק שיפגע נתניהומשלת מ

שלושה :  הסיבה ללחץ●בזכות השביתה 

ארגוני עובדים הכריזו על סכסוך עבודה 

  במשק בדרישה להעלאת שכר המינימום
  

  
  

בו האם זה מקרי שביום ש? ממה הם מפחדים"    
ההסתדרות מכריזה על שביתה כללית למען העלאת שכר 

ירה בכנסת הצעת חוק שמגבילה הממשלה מעב, המינימום
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח) 19.11 (התריע ,"?את חופש השביתה

בקריאה לאחר שזו אישרה , במליאת הכנסת) ש"חד(
  . יישוב סכסוכי עבודה חוק ה לתיקוןהצעטרומית 

נועדה  ,שזכתה בתמיכה נלהבת מהממשלה,     הצעת החוק
 שביתות בהן קבוצת –כלומר . הזדהותשביתות למנוע 

 קבוצת עובדים בסולידריות עם תבתודים אחת שעוב
 נפתלינפתלינפתלינפתלי, אמר שר הכלכלה,  הצעת החוקהצגתב. אחרת

ואז , מדינת ישראל רוצה להקים נמל חדש: "בנטבנטבנטבנט
?  מתחרותם מפחדיםה  האם.משביתים את הנמל באשדוד

  . "אין לי הגדרה אחרת, הגישה שלהם היא קומוניסטית
  עליה הכריזה,השביתה הכללית ",כ חנין"לדברי ח    

חייבים להעלות . פעם היא המוצדקת ביותר אי, ההסתדרות
תנגד חייבים לה. י את שכר המינימוםפן משמעותבאו

אבל ,  על כך בכנסתאבקיםאנחנו נ. תופעת עובדי הקבלןל
המאבק הזה חייב להתנהל במקביל בכל הזירות 

 להיאבק למען :תפקידו של ארגון עובדים  זה.הציבוריות
למען חברה ,  עבור העבודה שאנו מבצעיםשכר הוגן

   ."שאפשר לחיות בה ולהתפרנס בה בכבוד
    ההחלטה להכריז סכסוך עבודה כללי במשק בדרישה 
להעלאת שכר המינימום התקבלה בבית נבחרי ההסתדרות 

בישיבה . בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר, )ה"בינ(
 אבקהצורך לצאת למ"את ש בהסתדרות "העלתה סיעת חד
. "רחב וכולל למען העלאת שכר המינימוםמעמדי וציבורי 

ש "אימץ את הצעת חד, אבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"וי
 . סכסוך עבודה כללי במשק–ה " של בינו באישור–והכריז 

אמר בנאומו , ש בהסתדרות"סיעת חד ר"יו, סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאב
אין מאבק צודק וחשוב יותר מאשר "ה כי "בפני בינ

שיביא לצמצום הפערים , המאבק להעלאת שכר המינימום
החברתיים ולהגנה על החלקים המוחלשים ביותר והמנוצלים 

, המאבק שאנחנו יוצאים אליו היום. ביותר במעמד העובדים
  ".גון חברתי לוחםמעמיד את ההסתדרות בתפקיד של אר

ש בהסתדרות את המאבק להעלאת "כשיזמה סיעת חד    
דרשה להעלות את היא , לפני מספר חודשים, שכר המינימום

.  בחודש שקל5,580שהם ,  שקל לשעה30-שכר המינימום ל
 חתמו – כ חנין" ביוזמת ח–על הצעת החוק שהוגשה בכנסת 

הנהגת  .ר בדצמב16-והיא תועמד להצבעה ב,  חברי כנסת64
- ההסתדרות העמידה את התביעה להעלאת שכר המינימום ל

  .  שקלים בחודש5,300שהם ,  שקלים לשעה28.5
אל המאבק של ההסתדרות הכללית הצטרפו ארגוני     

ל הסתדרות "מזכ. שהכריזו סכסוך עבודה, עובדים נוספים
לא יתכן שבמערכת החינוך ": מסר, יוסי וסרמןיוסי וסרמןיוסי וסרמןיוסי וסרמן, המורים

בתנאים שאינם שווים למורים שעובדים  לןיעבדו מורי קב
חברת הנהגת , עליזה ידעיעליזה ידעיעליזה ידעיעליזה ידעיואילו  ."איתם באותו בית הספר

אמרה , ר איגוד משפחתוני משרד הכלכלה"כוח לעובדים ויו
בדרך ון הקריאה להעלאת שכר המינימום היא צעד ראש"כי 

 שקל 30של  שכר מינימום .לביטול החרפה של עובדים עניים
  ". לית ומאוזנתאמינימלשעה הוא דרישה 

האם הנהגת ההסתדרות תגלה את הנחישות הדרושה כדי     
לצדק ההסתדרותי האם הקמפיין ? להגשים את מטרותיה

זה מבחנה ? חברתי ייצא מלוחות המודעות אל הרחובות
מעמד עובדים ישפוט אותה . נהגת ההסתדרותהאמיתי של ה
  .ולא רק על פי דבריה, על פי מעשיה
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  ? נתניהו או כהנא–מי אמר זאת : חידה
לכל אלה שמפגינים וקוראים קריאות בגנותה של מדינת "

: אני אומר דבר פשוט, ישראל ובזכות המדינה הפלסטינית
אני . לרשות הפלסטינית ולעזה, אתם מזומנים לעבור לשם

 ".י בעניין הזהמבטיח לכם שישראל לא תערים שום קוש
 )11.11, "ישראל היום", ראש הממשלה, בנימין נתניהו(

 

 ?האם נתניהו שמאלני: חידה נוספת
אנחנו הליכודניקים שלחנו . נתניהו התחבר עם השמאל"

 ".אותו לדרך הליכוד אבל הוא התנתק
 )11.11, "ידיעות אחרונות", ר מרכז הליכוד"יו, כ דני דנון"ח(

 

 ך"א בתנפטרונו של נתניהו בקי
כי זה לא כתוב , לא נורא אם ישראל לא תהיה דמוקרטיה"

 הוא הומצא כדי –אין דבר כזה עם פלסטיני ... ך"בתנ
צריך להקים חומה גדולה סביב , לכן. להשמיד את ישראל

 ".ישראל
 )10.11, "הארץ ","ישראל היום" העיתון י בעל,שלדון אדלסון(

 

  להקלה במצוקת הדיורנתניהו דואג
לא ,  אלף שקל250- חדרים ב2.5ציעו לכם דירת אם י"

 דירות תבימים אלה מתפרסמת הגרל: זו לא טעות ?תיקחו
-ר"בית] התנחלות[במחיר הזה בפרויקט של חברת טרקלין ב

  ".בשכונה המיועדת למשפחות בעלות צביון דתי, עילית
 )10.11, "ידיעות אחרונות("

  

 עדותו של אחד שצבר הרבה שעות נתניהו
שים האחרונים מתחוללת רעידת אדמה בכל התחומים בחוד"
 וראש הממשלה במקום לנווט –חברתי וכלכלי ,  מדיני–

 .מחפש אשמים, ולמצוא פתרונות
  )10.11, "מעריב", השר להגנת הסביבהלשעבר , כ עמיר פרץ"ח(

 

 "הפועל"נתניהו שונא את של עיתונאי ה
תרבות השנאה המטורפת שמטופחת בקרב גרעין "
של האוהדים מלמדת על סוג של חיפוי ' טראסהאול'

מעצרו של . תקשורתי שאוהדי הפועל תל־אביב נהנים ממנו
הפך ' האולטראס'. הבן של דב חנין הוא סוג של אקדח מעשן

רווי שנאה , קומוניסטי, אדום, לארגון חזית של שמאל קיצוני
  ".מהפועל' אנחנו'לכל מה שאינו 

)7.11, "מקור ראשון", הפרשן אמנון לורד(  

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  

  כאן לא מדברים ערבית
  

החרד לשלמותה של הקואליציה וליציבות , כאזרח מודאג    
חשוב היה לי לדעת על מה , החיבור בין השרים לכיסאותיהם

 .אז קראתי את הצעת חוק הלאום של אלקין .כל המהומה
הגדרת .  רבהאין ברוב סעיפיה חדשנות, למרבה הפתעתי    

מופיעה " יהודית ודמוקרטית"ישראל באמצעות הפראזה 
חופש העיסוק וכבוד האדם ,  הכנסת:יסודה יכבר בחוק

-העובדה שהצעת החוק משנה את ההגדרה מ. וחירותו
 ,"בית הלאומי של העם היהודי"-ל" יהודית ודמוקרטית"

מנם והיא א, "בעלת משטר דמוקרטי"שהוא גם מדינה 
 .אבל לא מותירה רושם עמוק, מכוערת למדי

 מסתכמים בחזרה על חוקים הכול- ךגם סעיפים אחרים בס    
הזכות של כל יהודי לעלות לישראל כבר מעוגנת . קיימים

יום העצמאות הוכרז כיום שבתון לפני יותר , בחוק השבות
-וההתעקשות להשתמש בלוח השנה הבבלי, משישים שנה

 .ותק רבגם היא בעלת ") עברי"המכונה (אכדי 
אבל , ההתייחסות למשפט העברי עשויה להיחשב חידוש    

מדובר בכפייה על מערכת המשפט , מצד אחד. לא משמעותי
כתוב בחוק שמדובר , מצד שניאך . להשתמש במשפט העברי

העקרונות המנחים בהכרעה . בלבד" מקור השראה"-ב
היושר והשלום , הצדק, החירות("שיפוטית לפי החוק החדש 

 .מופיעים כבר בחוק יסודות המשפט") רשת ישראלשל מו
לא בשום מקום , ובכן? אז איפה כן החידוש שבחוק    

כל החידושים נוגעים . היהודישקשור ללאום הספציפי 
החוק שנתניהו ושותפיו  .אבל של הערבים, לעניינים לאומיים

: מציג חידוש אחד ויחיד, מנסים לקדמו כאחוזי טירוף
לצד הביטול . ת שפה רשמית בישראללהיוהערבית תחדל 

כל זכות תרבותית נשללת מהערבים בישראל , המפורש הזה
 לפי לשון ,שכן הגדרה עצמית בארץ, או קבוצתית אחרת

 ."ייחודית לעם היהודי" היא ,החוק
. בעיני הממשלה והעומד בראשה" לאומיות"זוהי , אם כן    

שמקבל אלא לגרוע ממה , לא להוסיף טוב ללאום של עצמך
לא להעצים את החלקים המוצלחים במורשת . לאום אחר

ראוי ,  על כן.אלא להתנכל למורשתם של הערבים, היהודית
ההצעה תיקרא פשוט , "חוק הלאום"היה שבמקום השם 

  ".'כאן לא מדברים ערבית'חוק "
  יפו- אביב-תל, אור שי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ממשלת חירום לאומית
ניצל את הטרור למטרות ושוב , נתניהו לא היסס לרגע    

" יהודיותה"הוא קרא לכל מפלגות האופוזיציה . פוליטיות
אמירה זו חושפת את .  חירום לאומיתלהצטרף לממשלת

  .השקפותיו האמיתיות על הדמוקרטיה בישראל
גם בימים , בדמוקרטיה אמיתית מותר לבקר את הממשלה    

נה איהשתקה . זו גם חובתה של האופוזיציה, למעשה. קשים
שיש לשמאל סבור נתניהו לא אולם . מובילה למקום חיובי

  .ממשלתודרכה של זכות להתנגד ל
שהוא לא מעלה בדעתו לקרוא גם זו העובדה ,     חמורה מכך

מבחינתו . ד להצטרף אליו" ובלל"תע-ם"רע, ש"חדסיעות ל
שנמצא , הם אויב –!  כל הערבים–הערבים , של נתניהו
  .מחוץ לגדר

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

  3/ כיבוש 
 

  

   נתניהו מכוון לתבערה
  

ומאמצי הממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית הגוברת ההסתה הגזענית 

  ת להסלמה המתמשכת בירושלים ומצטרפ" חוק הלאום"לחוקק את 

  

  . הריסת בתים בשכונת סילוואן בירושלים המזרחית

  סלאקטיבסטי, אורן זיו: צילום

  
עזה רוחות רעות מנשבות מבית ראש הממשלה ברחוב     

שככל שמתרחב , השבועות האחרונים המחישו. בירושלים
כך הופכים , הבידוד הבינלאומי של מדיניות ראש הממשלה

פרלמנטים וממשלות בשורה של . צעדיו הרסניים יותר
אשר , מאזן-הביעו תמיכה ביוזמה המדינית של אבומדינות 

מכוונת לזכות בהכרה בינלאומית במדינה פלסטינית עצמאית 
להבעיר את  – והתגובה של נתניהו היא, ינת ישראלבצד מד

  .גם אם מי שישלמו את המחיר יהיו אזרחי ישראל, השטח
    הרחבת הבנייה בשכונות הנמצאות מעבר לקו הירוק 

חידוש מדיניות הריסת הבתים בירושלים , בירושלים
מתן היתר למתנחלים להשתלט על דירות בשכונת , המזרחית

  ושורה, אקצא-קוו במתחם מסגד אל-וסשינוי הסטט, סילוואן
  
  
  
  
  

  אין הצדקה לפגיעה באזרחים
  
  

ברהים ברהים ברהים ברהים ייייאאאא, )ש"ר חד"יו (מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהברי הכנסת ח    
) יו״ר בל״ד (וג׳מאל זחאלקהוג׳מאל זחאלקהוג׳מאל זחאלקהוג׳מאל זחאלקה) תע״ל-יו״ר רע״ם  (צרצורצרצורצרצורצרצור

שעות ,  המערביתגינו את הרצח בבית הכנסת בירושלים
 .ספורות לאחר שאירע

קה לפגיעה באזרחים השלושה קבעו שאין שום הצד    
הם הדגישו שמעשים כאלה ניזונים  .ובמתפללים באשר הם

וגם , המערביתהדיכוי וההרג בעזה ובגדה , מהמשך הכיבוש
דבר שממשלת נתניהו , אופק מדינישל עדר של תקווה וימה

שלושת חברי הכנסת הזהירו את  .נושאת באחריות לו
סוכנת דרדרות מי להגרוםממשלת ישראל מכל הסלמה אשר ת

 .ביותר
חברי הכנסת הביעו צער על שפיכות הדמים והדגישו     

יה על ישיציאה ממעגל האלימות אפשרית רק באמצעות על
יביא במהרה לסיום ר שא , רציניומתן-שאמסלול של מ

  . שלום צודקכינוןהכיבוש ול

כים מהקואליציה "של הצהרות פרובוקטיביות שהשמיעו ח
  . האשיבוירמו לל כל אלה ת– עתיד המתחםבדבר 

לא כי הממשלה ידעה .     אך ירושלים המזרחית איננה אי
התנגשויות היה זירה ל של העיר ילקה הכבושחשייתכן 

ואילו בחלקה המערבי , המשטרה והצבאעם יומיומיות 
הראוי פיגוע האחריות המהותית ל, על כן. ישרור שקט

מתפללים בבית ארבעה אשר גבה את חייהם של  הוקעהל
  .מוטלת על כתפי מציתי האש היושבים בממשלה, כנסת

כי הפיגוע הוא תוצאה של ,     צינית היא הודעתו של נתניהו
יורם , כ עצמו"שהרי ראש השב". מאזן-ההסתה של אבו"

, )18.11(אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת , כהן
הוא גם . טרורמאזן לא מעוניין בטרור ולא מוביל ל-אבו"כי 

כי רצח הנער , עוד אמר כהן ".לא עושה זאת מתחת לשולחן
הפלסטיני מוחמד אבו חדיר בידי יהודים היה אירוע מכריע 

וכי עליית חברי הכנסת , ירושליםבבהיווצרות העימות 
צעות החוק שנועדו לשנות את האקצא ו-מהימין למסגד אל

  . החריפו את האווירה–קוו במתחם -הסטטוס
הוא אינו מסתפק בהפרחת שקרים . בל נתניהו בשלו    א

אלא גם , כלפי ההנהגה הפלסטינית בשטחים הכבושים
מגביר את ההסתה הגזענית כלפי האוכלוסייה הערבית 

אותו הוא מקדם בנמרצות , הגזעני" חוק הלאום. "בישראל
כמו גם התבטאויותיו הטרנספריסטיות אחרי הירי , בכנסת

 שפניו ים מלמד–אן מכפר כנא המשטרתי בצעיר חיר חמד
  .בתוך הקו הירוק ומעבר לו, של נתניהו הן לעימות כולל

  
  
  
  

  נגד עוד פעם נגד ו, נגד"
 !"רציחתם של המתפללים היהודים

בבוקר , אימן עודהאימן עודהאימן עודהאימן עודה, ש"מתוך דברים שפרסם מזכיר חד    
 :)18.11(ירושלים בית הכנסת בהפיגוע ב

 והאנשים הפשוטים ,הכיבוש הוא שורש העוולות, נכון"    
תי פוסקים קורסים נפשית מהעלבונות המתמשכים והבל

 על , אך על מנת לשים קץ לכיבוש.םשהם חווים בחיי היומיו
 .האנשים לפעול נגד הכיבוש עצמו ולא נגד מתפללים

לבין הכיבוש מחד גיסא  והוא בין ,המאבק הוא פוליטי    
מבקש ניהו  אך נת. גיסאזכויותיו של העם הפלסטיני מאידך

 רצח המתפללים . מלחמת דתלצייר את המאבק הזה בתור 
 מעשה –לכן ו, דתיכבעל אופן הסכסוך להציג את לו מסייע 

 . נתניהופועל לטובתזה 
אמרתי בקול ו, השתתפתי היום באסיפה עממית בחברון    

גולדשטיין ברוך :  אשר איננו משתמע לשתי פנים,חד וצלול
אסור , לים מוסלמים בחברוןאשר רצח מתפל, הטרוריסט

 .שיהיה המודל לחיקוי שאנו צריכים לנהוג לפיו
 ולא ,עלינו לכוון את התנגדותנו לכיבוש: ליוןיפעם המ    ב

התנגדותנו לא תהיה שונה , אחרת. אזרחיםמתפללים ופי לכ
  ". עצמוהכיבוששל זוועות המ



 4/מדיניות 

  

   השבוע בכנסת
  

  

  
  
  
  
  

  : חניןדב כ "ח

 לעצור את ההידרדרות המדינית
  

אנחנו משתתפים באבלן , ש" לסיעת חדיבשמי ובשם חברי    
 הבוקרשאירע הכבד של משפחות הנרצחים ברצח הנורא 

אנחנו כואבים על כל טיפה של דם של . )18.11(בירושלים 
רוץ את שנדע לפ ואנחנו מאחלים לנו, חפים מפשע שנשפכת

 . מעגל האימה הזה של שנאה ודם
 בכנסת הצעת חוק שמחמירה בענישה של האתמול אישר    

. פסול ומסוכן, הוא דבר חמור יידוי אבנים. מיידי אבנים
: אני רוצה לספר על אירוע שהתרחש השבוע, בהקשר לכך

 נוסעים ערבים נרגם 17ובו " קווים"אוטובוס של חברת 
: צעקו על הנוסעיםהתוקפים  .באבנים ליד צומת סגולה

ארבעה מנוסעי ו,  החלונות נופצו,"ערבים מגעילים"
  . האוטובוס נפצעו

 אבל, לינסוןיהחולים ב-את הפצועים רצו להעביר לבית    
 לבית יעבירו אותםהפצועים ביקשו שלא , למרבה האימה

  .תקווה-שהם חששו לשוב לפתח משום , החולים בילינסון
. מקומות אפליםל להמובימסלול אפל אנחנו נמצאים ב    

לעצור את : נחוץ להשמיע קול ברור אתהמציאות הזמול 
  .ולהוביל לכיוון ההפוך, ההידרדרות

  

  : אגבריהעפו כ "ח

 לקטועי ידייםסוציאליות זכויות 
  

כ עפו "בהצעת חוק שהגיש ח) 19.11(    מליאת הכנסת דנה 
ים קטועי שעניינה מתן גמלת ניידות לנכ, )ש"חד(אגבריה 

אשר תסייע להם במימון ההוצאות הנדרשות , ידיים
לפי . להתמודדות היומיומית עם קשיי הניידות שלהם

המוסד לביטוח לאומי יעניק גמלה זו גם לקטועי , ההצעה
  .המחזיקים ברישיון נהיגה, ידיים מהמפרק ומעלה

אבל ,     משרד הרווחה הודיע כי אינו מתנגד להצעת החוק
כ "ח, בתגובה. את הדיון בה בחודשייםמבקש לדחות 

אגבריה מתח ביקורת על כך שהממשלה מהססת לתמוך 
גם אם הן , בהצעות חוק של חברי כנסת ערבים מהאופוזיציה

בימין : "תמיכה רחבה ואינן מעוררות מחלוקתבזוכות 
טוענים כי חברי הכנסת הערבים עוסקים רק בשאלה 

 למליאת הכנסת אבל מסתבר שכאשר אני מביא, הפלסטינית
דוגמת זכויות , הצעות חוק העוסקות בנושאי חברה ובריאות

  ".הממשלה מתנגדת, נכים או חולי סכרת
כי הצעת חוק שהגיש שאסרה על , כ אגבריה"    עוד סיפר ח

במטרה לשמור על , ג" ק25-ייצור שקי מלט במשקל גדול מ
 הופלה –בריאותם של פועלי הבניין הסוחבים את השקים 

אך כשאותה הצעת חוק עצמה .  הרוב הקואליציוניבידי
  . היא עברה והפכה חוק–כ מהקואליציה "הובאה בידי ח

  

להגברת ההכנות 
   לוועידת המפלגה

    הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
ודן במצב הפוליטי ,  בנובמבר בנצרת14-התכנס ב) י"מק(

אשר , המניין של המפלגה-מן- ובהכנות לקרת הוועידה שלא
 יוצע להחליט לקייםוועידה ל.  בדצמבר13-12-תתקיים ב

  .כינוס מושב מיוחד לבחינת שינויים בתקנון
 מדיניותה בוקרה בחריפותועד המרכזי     בהודעה שפרסם הו

ובמיוחד , ההרסנית של ממשלת נתניהו בשטחים הכבושים
שם מתגברת הבנייה בשכונות שמעבר , בירושלים המזרחית

אקצא -הממשלה יוזמת פרובוקציות במסגד אל. לקו הירוק
לתבערה לגרום במטרה , ומרחיבה את פרויקט ההתנחלויות

ן המדיני של השאלה אשר תסיר מסדר היום את הפתרו
הכרה גוברת בקרב בתמיכה ובזוכה הפתרון , הפלסטינית

  .פרלמנטים וממשלות בעולם
י מגנה את הרצח הנפשע של "    הוועד המרכזי של מק

אשר נורה בידי שוטר , דין חמדאן מכפר כנא-הצעיר חיר א
, י מטילה את האחריות על הממשלה כולה"מק. בדם קר

אשר מתייחסים לאזרחים , ניםובפרט על השר לביטחון פ
ואת , להתפטר' על השר אהרונוביץ. הערבים כאל אויבים

  .השוטרים האחראים לפשע יש להעמיד לדין
    הרצח בכפר כנא מצטרף לאווירת ההסתה הכללית כלפי 

אותה יוזמת הממשלה במטרה , האוכלוסייה הערבית בישראל
. תלהדיר את האזרחים הערבים ממעגל ההשפעה הפוליטי

י מדגיש כי הציבור הערבי ימשיך "הוועד המרכזי של מק
, למען שוויון אזרחי ולאומי, להיאבק למען שלום צודק

  .ולמען הדמוקרטיה ונגד סכנת הפאשיזם
, י קורא לחברי המפלגה ולאוהדיה"    הוועד המרכזי של מק

להתגייס להצלחת המערכה , ש"י ולשותפינו בחד"לחברי בנק
הצעת .  שקלים בשעה30-מינימום ללמען העלאת שכר ה

ועל סניפי , החוק תובא להצבעה בכנסת בחודש הבא
  .תמיכה בחוקבהמפלגה ליזום פעילות ציבורית 

י מביע את הערכתו למנהיג ראמז "    הוועד המרכזי של מק
על פועלו כראש עיריית נצרת , ש"חבר הנהגת חד, ראייסי'ג

. קומיות הערביותר הוועד הארצי של ראשי הרשויות המ"וכיו
חברי הוועד המרכזי השתתפו באירוע ההוקרה ההמוני אותו 

  .יזמה חזית נצרת הדמוקרטית
י קורא לסניפי ולמחוזות המפלגה "    הוועד המרכזי של מק

ולסייע " אתיחאד-אל"להבטיח את המשך הפצת העיתון 
  . בגיוס מנויים חדשים לעיתון

  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  וע מדי שב"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



  

        5 /המפלגה
 

הוועד המרכזי של ח "קטע מתוך דו   

 של 27-וועידה הקראת ה לי"מק

הכתובת לבימת הדיון . המפלגה

 הערות ,ם תגובותורסילפ ,לוועידה

  :ומאמרי דעה וביקורת
zohaderekh@gmail.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

בשנים האחרונות הזהירה המפלגה     
הקומוניסטית הישראלית שוב ושוב 

   . ת בישראלמפני ההידרדרות הפשיסטי
הקרקע להתפרצות פשיסטית חריפה 

, שהיינו עדים לנו השנה, ומאיימת
הוכשרה באידיאולוגיה 

, ובפרקטיקה של כיבוש
נישול והעמקת , התנחלויות

 . הפערים החברתיים
המלחמה הנפשעת שגלגלה     

ממשלת ישראל על עזה תחת 
על , )2014קיץ " (צוק איתן"השם 

ם רקע ההסתה הפרועה נגד הע
הייתה זרז , הפלסטיני והנהגתו

להתפרצות פשיסטית ) טריגר(
. אלימה בעלת מאפיינים חדשים

ההתפרצות ביטאה עליית מדרגה 
, במפלס של האלימות הפשיסטית

של המונוליתיות , של הגזענות
הפוליטית ושל השתקת זכות המחאה 

תוך פגיעה בוטה בכללי , והביקורת
, המשחק של הדמוקרטיה הבורגנית

ך מתקפה גזענית נגד המיעוט ותו
 .הלאומי הערבי ופגיעה בו

כאשר האוכלוסייה הערבית     
בישראל מוצגת בידי דוברים 

אויב "-ממסדיים בשיטתיות כ
שיש לנקוט נגדו מהלכים " מבפנים

וכאשר המשטרה נוהגת , קיצוניים
ובתי , באלימות ועוצרת מאות אזרחים

המשפט מורים לכלוא מפגינים ערבים 
אלימים רק בשל השתתפותם -בלתי

 הסתה ופרקטיקה –בהפגנות שלום 
  .      אלה מחלחלות לחוגים נוספים

ערבי יש גם מטרות -מסע האנטי    ל
, מאז ימי אוסלו. פוליטיות מובהקות

הימין בישראל משקיע מאמצים 
גדולים בהוצאת האוכלוסייה הערבית 

. אל מחוץ לזירה הפוליטית הישראלית
כזה של האזרחים לטרנספר פוליטי 

הערבים אל מחוץ לפוליטיקה 
הישראלית תהיה משמעות פוליטית 
עצומה משום שיסייע לימין להכריע 
היסטורית את המאזן הפוליטי 

 .   בישראל

הכוחות הפשיסטיים התמקדו גם     
במאמצי הפחדה והשתקה של ביקורת 

מרצים , אמנים. בציבור היהודי
מורים , אנשי רוח ומדע, באקדמיה

בבתי ספר ועיתונאים הפכו בתקופה 
האחרונה מטרות של מסעי שיסוי 

הפגנות . מקארתיסטיים מובהקים
לרבות הפגנות נגד המלחמה , שלום

ש "י וחד"בעזה שהתקיימו ביוזמת מק
 –אביב ובירושלים - בתל, בחיפה

 . הפכו יעד למתקפותיהם של בריונים

כמו שאירע במקומות אחרים     
תפרצות גם בישראל הה, בעבר

הפשיסטית איננה מעידה על עוצמתה 
-של המערכת השלטונית הפוליטית

אלא היא דווקא סימן , חברתית
. להעמקת המשבר אליו נקלעה

המערכת השלטונית מתקשה לספק 
מסתבכת בשקריה וחשופה , תשובות

. יותר ללחצים מבחוץ ומבפנים כאחת
 דווקא –הביקורת מותקפת ומושתקת 

י לממסד משום שהיא אתגר אמית
 .השליט האלים והמושחת

בבואנו לדבר על אודות סכנת     
נודעת חשיבות רבה , הפשיזם בישראל

לדיוק בהערכות ובהגדרות של המצב 
העידן בו אנו , מצד אחד. 2014-ב

חיים אינו עידן פשיסטי והמשטר 
; הקיים עדיין אינו משטר פשיסטי

אנו מודעים היטב לכרסום , ומצד שני
במשטר הקיים ואיננו מסתנוורים מכך 
שעדיין קיימים בישראל מאפיינים של 
דמוקרטיה בורגנית ושל מוסדותיה 

עריכת בחירות , קיום מפלגות(
 ). הוצאת עיתונים ועוד, כלליות

כי , למדנו מהניסיון ההיסטורי    
ייתכן קיומו של תהליך של פשיזציה 

ליכים כמו גם בעת שנשמרים ה
בחירות כלליות ומוסדות כמו 

תהליך הפשיזציה מתבטא . פרלמנט
שבמקביל לקיום הליכים , בכך

, ומוסדות של דמוקרטיה בורגנית
מתחזקים המיליטריזציה של המשק 

ומעמיקים התהליכים , ושל החברה
, לגיטימציה של המיעוט הלאומי-לדה

של תרבות , של האיגודים המקצועיים
של מפלגות , עיונימאבק פוליטי ור

השמאל ושל ארגונים דמוקרטיים 
  .וארגונים להגנת זכויות האדם

  
  

, )2007(י " של מק25- בוועידה ה    
השאלה מי יבודד "כי , סיכמנו
הופכת להיות רלבנטית , את מי

בהקשר זה קיימות שתי . מאוד
או שהימין : אפשרויות בסיסיות

יצליח ... הישראלי הטרנספריסטי
מאל ואת לבודד את הש

או , האוכלוסייה הערבית
שהכוחות הדמוקרטיים יצליחו 

  ".לבודד את הימין
  
  

ויכוח עם יריבים פוליטיים     
ורעיוניים הוא תמיד חיוני 

אך למדנו . ונמשיך לנהל אותו
כי במצב של סכנה , מהניסיון

 חשוב למקד את עיקר –פשיסטית 
המתקפה באלה המטפחים את האיום 

ללים לו את הפשיסטי ובאלה שסו
ולא בכוחות פוליטיים קרובים , הדרך

יחסית אלינו או בכאלה הנמצאים 
. במרכז הליברלי של המפה הפוליטית

מול הסכנה הפשיסטית צריך לגבש 
  .פעולה רחבים ביותר-שיתופי

  
  

על המערכה נגד , בתנאים הקיימים    
סכנת הפשיזם להפוך ציר מרכזי 
בפעילותה של מפלגתנו ובאסטרטגיה 

ההתפתחויות . פוליטית שלנוה
מחייבות את העמדתו של הנושא הזה 
במרכז סדר יומה של ועידת המפלגה 

וחיוני שעבודת המפלגה , הקרובה
  .ופעילותה ייגזרו מאסטרטגיה זו

  
  

האתגר שמפלגתנו הקומוניסטית     
מציבה בפני עצמה ובפני הציבור 

להדוף את  –היהודי והערבי הוא 
דרך של בנייה סכנת הפשיזם עכשיו ב

פשיסטית -של חזית עממית אנטי
  .ערבית רחבה-יהודית

  
  
  

התנועה הקומוניסטית צברה ניסיון     
הניסיון . עשיר במאבק נגד הפשיזם

הזה מלמד שכאשר פועלים בעקביות 
רחבה ובעוד מועד להקמתה של חזית 

  .ניתן לבודד ולהביס את הפשיסטים –

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  

  

   ציר מרכזי–המערכה באיום הפשיזם 



 6/בעולם 

  

השמאל הקרואטי 
  זוקף קומתו

  

  
  

    בחודש מאי הוקמה בקרואטיה מסגרת חדשה של השמאל 
שכבר ) Radnička fronta" (חזית העובדים"הרדיקלי בשם 

, מדובר בגוף פוליטי קטן". סיריזה הקרואטית"זכתה בכינוי 
  .להתבלט בכלי התקשורתבכל זאת חבריו מצליחים ש

 המסקר את השמאל –" איסט-לפט"אתר האינטרנט     
אחד , דמיאן ווסקידמיאן ווסקידמיאן ווסקידמיאן ווסקי ריאיין את –העקבי במזרח אירופה 
  .הפעילים בחזית העובדים

  
        ????מהי חזית העובדיםמהי חזית העובדיםמהי חזית העובדיםמהי חזית העובדים

    חזית העובדים הוקמה בידי קבוצת פעילים איגודים 
מטרתנו . פעילים חברתיים ומובטלים, סטודנטים, מקצועיים

שישלב הן עבודה , היא לבנות בסיס חברתי מתקדם ורחב
מפלגתי והן פעולה ישירה במקומות -במישור הפוליטי

  . עבודה ובחברה בכלל
    במרכז תפיסת עולמנו עומדת ביקורת כוללת של השיטה 

דרוש שינוי מן היסוד של , לדעתנו. הקפיטליסטית
, שכן השיטה הקפיטליסטית, הפוליטיקה והחברה בקרואטיה

בה פוגעת בסבי, שוויון-מייצרת אי, באופן בלתי נמנע
  .ומגבירה את הניצול

    חזית העובדים פתוחה לכל מי שמחזיק בתפיסת עולם 
החזית . גזענית- פאשיסטית ואנטי-אנטי, קפיטליסטית- אנטי

הגנה , מחויבת למצע של מאבק למען זכויות נשים ומיעוטים
  .וסולידריות בינלאומית של עובדים ומנוצלים, על הסביבה

  
  
  
  
  
  
  

  : הפרלמנט הספרדי
   עצמאיתבמדינה פלסטיניתלהכיר 

  

ברוב של ) 18.11(בשבוע שעבר הפרלמנט של ספרד אישר     
את ההצעה הקוראת להכיר ,  מתנגדים2 תומכים מול 319

ההצעה המקורית של מפלגת , עם זאת. במדינה פלסטינית
ידי מפלגת ברוככה דמוקרטית -האופוזיציה הסוציאל

   . ומדובר בהצעה סמלית בלבד,השלטון הימנית
 המפלגה ברהבה ח –" השמאל המאוחד"סיעת כי יצוין     

-למתחה ביקורת קשה על הסוציא –הספרדית הקומוניסטית 
 גם ,ניתן היה להגיע לרוב גדול"משום שלדבריה , דמוקרטים

  ". העקרונית יותר, באמצעות ההצעה המקורית
 לשבריטניה ופרלמנטים של  מצטרפת ספרד להחלטהב    

. בירו בחודש שעבר החלטות דומותהער שא, אירלנד
הפרלמנט קורא לממשלה לעודד את ההכרה במדינה "

שתבוא לאחר הסכם בין הצדדים שיבטיח שלום , פלסטינית
 .חלטהנכתב בה, "וביטחון עבור הישראלים והפלסטינים

    מאוד חשוב לנו לפתח את הקשרים עם האיגודים 
טנטיים ובמיוחד עם המילי,  ברחבי קרואטיההמקצועיים

בחודש דצמבר אנו מתכננים כינוס ארצי של . שביניהם
  .פעילים איגוד מקצועיים פרוגרסיביים

  
מה מה מה מה . . . . השמאל נסוג לאחורהשמאל נסוג לאחורהשמאל נסוג לאחורהשמאל נסוג לאחור, , , , לאחר קריסת יוגוסלביהלאחר קריסת יוגוסלביהלאחר קריסת יוגוסלביהלאחר קריסת יוגוסלביה

        ????היו נקודות המפנה שאפשרו לו להתארגן מחדשהיו נקודות המפנה שאפשרו לו להתארגן מחדשהיו נקודות המפנה שאפשרו לו להתארגן מחדשהיו נקודות המפנה שאפשרו לו להתארגן מחדש
לאחר .  היו תקופה קשה עבור השמאל90-    שנות ה

, ית בקרואטיההתפרקות יוגוסלביה ופרוץ המלחמה הלאומנ
רק קולות מעטים המשיכו לבקר מכיוון שמאלי את הסדר 

  .החברתי
    אחד השלבים החשובים בדרך להתארגנות מחדש של 

-השמאל הייתה ההתנגדות למלחמה האמריקאית בעיראק ב
פעילי שמאל הובילו מאבקים נגד , בשנים שלאחר מכן. 2003

. עלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות ובדרישה לחינוך חינםה
 20שיאו של המאבק הזה היה בהשתלטות של סטודנטים על 

זו . 2009באפריל , בנייני אוניברסיטאות ברחבי המדינה
לא רק בגלל ההיקף של , הייתה נקודת מפנה עבור השמאל

אלא גם משום שתנועת הסטודנטים כיוונה את , המחאה
ליברלי של הפרטת - כלפי עצם ההיגיון הניאוהביקורת שלה

  .שירותים חברתיים
התפתחו תנועות מחאה עירוניות נגד ההזנחה של ,     במקביל

שכונות שלמות והריסת מתחמי מגורים לטובת בניית מגרשי 
  .גולף ומרכזי תיירות

  
- - - - הן מהסוציאלהן מהסוציאלהן מהסוציאלהן מהסוציאליבדל יבדל יבדל יבדל להלהלהלההעקבי העקבי העקבי העקבי כיצד יכול השמאל כיצד יכול השמאל כיצד יכול השמאל כיצד יכול השמאל 

        ????ליברלים שבשלטון והן מהלאומניםליברלים שבשלטון והן מהלאומניםליברלים שבשלטון והן מהלאומניםליברלים שבשלטון והן מהלאומנים
   בעיית הלאומנות ממשיכה להיות בעיה מרכזית בארצות  

 אולם הרטוריקה של .שבעבר היו חלק מיוגוסלביה
הם ממשיכים להתריע : 90-הלאומנים עדיין תקועה בשנות ה

ולאחרונה גם , "האיום הקומוניסטי"- ו" האיום הסרבי"מפני 
  ".האיום ההומוסקסואלי"מפני 

-ת התקדמה מאז שנות הכי החברה הקרואטי,     ראוי לציין
. ופחות ופחות אנשים לוקחים ברצינות את השיח הזה, 90

אלה הכוחות , המרוויח העיקרי מהיחלשות הימין הלאומני
מהווים סכנה גדולה הם , אולם לדעתי. ליברליים-הסוציאל
 הם הובילו מדיניות –שכן לאחר שעלו לשלטון , לא פחות

  .קומץ בעלי הוןצנע הרסנית והפריטו נכסים רבים לידי 
בה פחות ממחצית ,     נוכח המצב הכלכלי הקשה במדינה

שיעור ההשתתפות (האזרחים בגיל העבודה מועסקים בפועל 
הנמוך ביותר באיחוד בקרואטיה הוא בכוח העבודה 

ונוכח העובדה שמפלגות הממסד לא מציעות , )האירופי
 אנו מאמינים שהזירה הפוליטית הקרואטית –פתרונות 

  .ה למפלגת שמאל עם מצע שמאלימוכנ
  
  
  
  
  
  
  

   מיליון עבדים ברחבי העולם36: ח"דו
  

ח שפרסם הארגון העולמי נגד עבדות מודרנית "    לפי דו
 שהם חצי אחוז – מליון איש בארצות שונות 36- כ, )18.11(

התופעה .  מוחזקים בתנאי עבדות–מאוכלוסיית העולם 
  .נפוצה בעיקר באסיה ובאפריקה

משכון ("עבדות חוב : רה המודרנית לעבדות כוללת    ההגד
, נישואין בכפייה ומכירה של ילדים, )כנגד הלוואה" עצמי

 מוצרים 122-כ, ח"לפי הדו. סחר בבני אדם ועבדות בכפייה
להערכת ארגון .  מדינות שונות יוצרו בידי עבדים58-ב

ת כפייה אלה הסתכמו והרווחים מעבוד, העבודה הבינלאומי
  .    ליארד דולר בשנה מי100-ב



  

 7/תרבות 
 

  

  פועלי אופקים מול הון ושלטון
  

מעבודות דחק למערכות נגד 

   ביקורת ספר● ליברליזציה כלכלית
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

מספרם המועט של המחקרים והספרים העוסקים  על רקע    
של הפועלים וכלל השכירים בניתוח מצבם ומאבקיהם 

 אוןאוןאוןאון- - - - שני ברשני ברשני ברשני ברר "דספרה של  ראוי לציון, בישראל
  .העוסק בפועלי אופקים, גוריון-מאוניברסיטת בן

 1955-אופקים הוקמה בנגב המערבי ב    
, עבור מהגרים יהודים מצפון אפריקה

. ישר מהנמלהאשר הובאו למקום 
און מנתחת -כפי שבר, המשותף להם היה

מחסור כלכלי , העדר משאבים עצמיים –
  .פרנסה התלויה בהחלטות הממשלהו

 עבד שיעור זעום, בשלב הראשון    
בעוד שרוב , מהתושבים כשכירים קבועים

המפרנסים הועסקו באופן חלקי בעבודות 
 משפחות .ממשלתיות יזומות באזור

  .חיו גם על תלושי מזוןבמצוקה 
, מצאותו של כוח עבודה זמיןיה    

המסתפק בשכר נמוך משום שאין לו 
 לעיירה כהמש, חלופות תעסוקה של ממש

מדיניות . מפעלים פרטיים קטנים
 שמה 60-ממשלה בתחילת שנות הה

מענקים הקצאת קרקע ומתן במרכז 
בעלי הון שיקימו באופקים  לוהטבות

- כך הוקם המפעל אופ. מפעלי טקסטיל
 שחלק משמעותי מהספר מוקדש, אר

  .לתולדותיו
כיצד מדיניות הממשלה , און מביאה נתונים המוכיחים- בר    

גנה מעוגנת העובדים לא זכו לה: "העדיפה את ההון ומסכמת
בכך הוצבו ... ואילו היזמים זכו לכל סיוע אפשרי, על תנאיהם

עם , היסודות לחדירתו הגוברת של תהליך עבודה קפיטליסטי
  ). 46' מע" (חלוקת העבודה האופיינית לו

הנהלות המפעלים נתקלו במחסור בפועלים , בשלב מסוים    
ה הממשלה מצידה הצדיק. המוכנים לעבוד בתנאים ירודים

ה את טיעון המעבידים בדבר רווח אמצאת השכר הנמוך ב
שהיה הגורם , השכר הנמוך: "און-ובניסוחה של בר. נמוך

הוצדק ', אר- אופ'העיקרי לסירובם של עובדים לעבודה ב
  ).119' מע" ( רווח קטן–קרי , במונחים קפיטליסטיים

גילו הנהלות מפעלי , 1967-לאחר כיבוש רצועת עזה ב    
להם ניתן , עניין רב בהעסקת פועלים פלסטינים הטקסטיל

היה לשלם שכר נמוך אפילו יותר משכרם של פועלות ופועלי 
. ובמקביל לתבוע מהם השקעת מאמץ רבה יותר, אופקים

" העובדים מרצועת עזה זוהו מיד עם ייצור יעיל במיוחד"
 עד לשלישעלה  םעור ושי,כלומר רווחי במיוחד, )126' מע(

  . רא-מפועלי אופ

, היו מאורגניםתושבי אופקים אר - בעוד שפועלי אופאך     
ואלה גם לא , ההסתדרות לא ארגנה את הפועלים הפלסטינים

הבידול בין הפועלים משתי . ועד העובדיםיוצגו בידי 
אשר במכתבים לעובדים , הקבוצות היה אינטרס של ההנהלה

של " מצב ההיגיינה הירוד"- אותם מהאפילו הזהיר
ועד העובדים שהיה רגיל לעבוד יד אחת עם . הפלסטינים

בהדרת הפלסטינים מתנאי "שיתף פעולה עמה גם , ההנהלה
  ).123' מע" (הרווחה שסופקו לשאר העובדים

-הייתה דו' ההגזעה': "און מסכמת פרק כואב זה-בר    
ם הפכו ג', גזע'-מרגע שנתפסו הפלסטינים כ: כיוונית

ברטוריקה של .  אך בעל מעמד מועדף–' גזע'- הישראלים ל
עבודות 'ים נמצאו עדויות כי ישנן קמועצת פועלי אופ

של הפלסטיני פעלה ' ההגזעה'. 'ליהודים
יהודי אשר אינו ' גזע'במהופך לייצורו של 

   ). 124' מע(  "'שחורות'לעבודות ' מסוגל'
במקביל לנושא הבידול בין הפועלים     

לבין , תושבי אופקים, ליםהישרא
התמודדה חברת , הפועלים הפלסטינים

 .אר גם עם משבר בשיווק התוצרת-אופ
, הליברליזציהזאת על רקע מדיניות 
אשר כללה , שהנהיגה ממשלת הליכוד

הורדת מכסים והתנערות ממחויבות של 
ממשלות קודמות להבטיח תעסוקה 

  .בעיירות פיתוח
בספרה און -תרומה חשובה תרמה בר    

ת שבית"ניתוח של התופעה שהיא מכנה ל
 שביתת סולידריות של עיירה –" סגירה

 1980בדצמבר . מה עם מפוטריםשל
-ל התשלובת על סגירת אופ"הודיע מנכ

 .הפועלים במפעלהתבצרו , בתגובה. אר
גם לאות סולידריות בהמשך שבתו 

סוחרים , עובדים במפעלים אחרים
 הפגנות בכניסה לעיירה וכן ערכווהתושבים , ומוסדות ציבור

במהלך ההפגנה בירושלים תקפו שוטרים את . מול הכנסת
  . ופצעו כמה מהםהמפגינים

כשביתת סולידריות של הקהילה המקומית , שביתת סגירה    
 גם בעקבות סגירתו של באופקיםהתרחשה , עם מפוטרים

און -בר. שפועליו התבצרו בו במשך חודשיים, מפעל אומןה
כאשר , כי סגירת מפעל הניבה שביתת סגירה, סקנהמגיעה למ

היישוב סבל משיעור אבטלה גבוה וכאשר המפוטרים היו 
  .רב באותו מפעלעבודה בעלי ותק 

ה און שילוב מועיל בין נתונים שדלת-בספרה עשתה בר    
 פועלים ונושאי מארכיונים שונים לבין עדויות שאספה מפי

ליים לבין ניתוח המצב בין נתונים כלכ; תפקידים באופקים
בין בחינת התמורות במדיניות הממשלה לבין ; החברתי

כשוק עבודה נבדל ונמוך המחיר ששילמו פועלי אופקים 
אשר הותיר תושבים רבים ללא אמצעי , משוק העבודה הכללי

   .קיום
  

, "1981-1955 עובדים באופקים, אורגים קהילה", און-שני בר
  . עמודים190 ,2013, ירושלים, מאגנסהוצאת 
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התנגדות ציבורית רחבה לעמדותיו הגזעניות של ראש     
שהחליט שאין להעסיק , איתמר שמעוניאיתמר שמעוניאיתמר שמעוניאיתמר שמעוני, העיר אשקלון

אף ששמעוני ציין את . עובדים ערבים בקרבת גני ילדים
אביבית , ר ועד הורים באשקלון"יו, ההורים כגורם להחלטתו

טוענת כי הוא קיבל את ההחלטה ללא ידיעת ועד , סימני
 . וללא התייעצות עמוההורים

, קרא להתנגדות לצעדים הגזעניים) ש"חד (דב חניןכ "ח    
בידי " חוק הלאום"וקישר את הצעד של ראש העיר לקידום 

כשראש עירייה מקדם גירוש . "ראש הממשלה בנימין נתניהו
 וראש הממשלה מקדם חוק יסוד ,של עובדים ערבים מעירו

זרחיה הערבים שקובע שישראל איננה גם מדינתם של א
 זה הזמן לאנשים –ומוציא ממנו כל התייחסות לשוויון 

כ "אמר ח, "להתייצב יחד ולהתנגד, יהודים וערבים, הגונים
דרושה , יותר מאשר אי פעם בעבר, היום"לדבריו . חנין

ערבית גדולה למען שלום -ודחופה כאן תנועה יהודית
 ".הזאתלמען עתיד אחר ותקווה לשני העמים בארץ , ושוויון

, לזכויות האזרחים הערבים בישראל" אומוסאו"מרכז     
הודיע כי בכוונתו לתבוע את ראש עיריית אשקלון על הסתה 

, מוס הולצמןואילו . להפרת חוק איסור האפליה בתעסוקה
הודיע לעובדיו כי הנופש , ל מפעל פלזית שבקיבוץ גזית"מנכ

קלון ונועד לחזק את כלכלת אש, שתוכנן למאות עובדים
  . ייערך במקום אחר, "צוק איתן"לאחר מבצע 

חיזקו את הבעלים על ,  יהודים וערבים, המפעלעובדי    
אנחנו מפעל תעשייתי בצפון שמעסיק מאות . "עמדתו בנושא

 .הדגיש הולצמן במכתב, "עובדים מכל המגזרים בארץ
הנופש תוכנן להתקיים בדצמבר באחד מבתי המלון 

 ,ייהות האומללה של ראש העירלאחר ההתבטא. באשקלון
ביטלנו את הנופש ואנחנו מחפשים מקום חלופי בו כל 

  .הוסיף, "עובדינו יקבלו יחס ואירוח חם כפי שנהוג במפעלנו
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ש מובילים ש מובילים ש מובילים ש מובילים """"חברי הכנסת של חדחברי הכנסת של חדחברי הכנסת של חדחברי הכנסת של חד
        בחקיקה למען זכויות הילדבחקיקה למען זכויות הילדבחקיקה למען זכויות הילדבחקיקה למען זכויות הילד

  
  
  

, ם להגנה על ילדים"ארגון האו, ח של ארגון יוניסף"דו    
ובראשם חבר הכנסת דב , ש"י הכנסת של חדקבע כי חבר

   . רית למען ילדיםאנמצאים בצמרת הפעילות הפרלמנט, חנין
אשר עברו בקריאה שנייה , כ חנין"חבין החוקים שיזם     

הליכים חילופיים לנוער , העלאת גיל הנישואין: ושלישית
ה מינית ייה על רקע נטיאפלאיסור , וילדים במשפט הפלילי

זכות לדמי מחלה בגין , וזהות מגדרית במערכת החינוך
איסור מכירת כרטיסי , היעדרות בשל מחלת ילד עם מוגבלות

  .הארכת פעילות הקרן לילדים ונוער בסיכון, הגרלה לקטינים
השבת אחיות בריאות חוק : כ חנין"    על סדר יומו של ח

ק  וחו,התלמיד לבתי הספר כחלק מהמערכת הציבורית
 . בבתי ספר ובגני ילדיםסביבה חינוכית בריאה

  
  
  
  

הפגנת תלמידים בחיפה בדרישה 
   לחקור את הירי המשטרתי בכפר כנא

    מאות תלמידי תיכון צעדו בשבוע שעבר במושבה 
בהפגנה שיזמה מועצת התלמידים , )19.11(הגרמנית בחיפה 

  .של התיכון האורתודוכסי בעיר
מזכיר , באסל פרחבאסל פרחבאסל פרחבאסל פרחכון הוא ר מועצת התלמידים בתי"  יו

והדגיש את , אשר נשא דברים בפני המפגינים, י חיפה"בנק
הדרישה לחקור את הירי המשטרתי הקטלני בצעיר חיר 

  .חמדאן בכפר כנא ולהעמיד לדין את האחראים
  

משלחת רופאים : לראשונה מאז הקיץ
   לזכויות אדם נכנסה לרצועת עזה

 לרצועה סנכנ, בעזהתום המלחמה לאחר     שלושה חודשים 
מהארגון ). א"רל(רופאים לזכויות אדם ארגון צוות רפואי של 

מתמודדת עם ו, מנסה להשתקםרצועת עזה "נמסר כי 
בעיות , מחסור בתשתיות, מציאות של מצב כלכלי אנוש

, בתנאים אלה. חשמל ומים ומערכת בריאות פגועה ומוגבלת
 ברבבותל טיפוה ו שיקומם של אלפי פצועי המלחמהנפגעים

  ."בתים שניזוקו מהפצצות
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  27-הוועידה ה
  2014  בדצמבר13-12תתקיים בימים 

  מאהר בנצרת-באולמי אבו
  :על סדר היום

  דין וחשבון הוועד המרכזי

  דין וחשבון ועדת הביקורת המרכזית

  סיכום והחלטות, דיון

  בחירת המוסדות המרכזיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הגזענות באשקלון לא תעבור


